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คํานํา

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเริ่มต้นใช้ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ในการนี้ สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 (3 – 5 ขวบ) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการและความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
อย่างไรก็ตาม แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ที่จัดทําขึ้นนี้เป็นเพียงแนวทางและตัวอย่างเสนอแนะซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น ตลอดจนนําไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทํางานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจจัดทําแผนการจั ด
ประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศต่อไป

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คําชี้แจง
1.แนวทางการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์
การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 สําหรับเด็กวัย 3 – 5 ขวบ จัดทําโดยวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยวิเคราะห์รวม 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 – 3
เพื่อจัดเรียงลําดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
องค์ประกอบที่วิเคราะห์ ประกอบด้วย
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึง

ประสบการณ์สําคัญ
 ร่างกาย
 อารมณ์
 สังคม
 สติปัญญา

บูรณาการประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา
 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
 ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ (Literacy)
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2. กําหนดรายละเอียดหน่วยการจัดประสบการณ์ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
1.2 สุขภาพอนามัย
สุขนิสัยที่ดี

สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.2.2 ล้างมือก่อน
1. ล้างมือก่อน
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เจริญเติบโตตามวัยและมี
รับประทานอาหาร และ รับประทานอาหาร
ประจําวัน
1. การระวังรักษาความสะอาด
สุขนิสัยที่ดี
หลังจากใช้ห้องน้ํา
และหลังจากใช้ห้องน้ํา (1) การช่วยเหลือตนเองใน
ของร่างกาย
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ห้องส้วมเมื่อ มีผู้ชี้แนะ กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ได้
ประจําวัน
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
3. วางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้แก่
3.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
3.4 กิจกรรมเล่นตามมุม
3.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
3.6 กิจกรรมเกมการศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้
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(ตัวอย่าง) การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย หนูทําได้
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
1 การเดินรอบห่วง
1. การดูภาพการล้างมือ อ่าน
การเขียนรูปวงกลม
มุมประสบการณ์
ฮูลาฮูป
ภาพและพูดข้อความด้วยภาษา
อย่างน้อย ๔ มุม
ของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรมการล้างมือ
2 การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการแปรงฟันอ่าน
การวาดรูปวงกลม
มุมประสบการณ์
โค้งบนกระดาษกาวย่น ภาพและพูดข้อความด้วยภาษา
อย่างน้อย ๔ มุม
ประกอบเสียงดนตรี
ของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรมการแปรงฟัน
3 การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการรับประทาน
พิมพ์ภาพจากวัสดุที่ มุมประสบการณ์
โค้งของเชือกประกอบ อาหาร อ่านภาพและพูดข้อความ เป็นวงกลม
อย่างน้อย ๔ มุม
เสียงดนตรี
ด้วยภาษาของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรมการ
รับประทานอาหาร
4 การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการใช้ห้องน้ํา
การปั้นดินน้ํามันเป็น มุมประสบการณ์
โค้งของสายยาง
ห้องส้วม อ่านภาพ และพูด
เส้นแล้วขดให้เป็น
อย่างน้อย ๔ มุม
ประกอบเสียงดนตรี
ข้อความด้วยภาษาของตน
วงกลม
2. การปฏิบัติกิจกรรมการใช้
ห้องน้ําห้องส้วม
การฉีกกระดาษเป็น มุมประสบการณ์
5 การเดินตามแนวเส้น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
วงกลม
อย่างน้อย ๔ มุม
โค้งของริบบิ้นประกอบ การล้างมือ การแปรงฟัน
เสียงดนตรี
การรับประทานอาหาร และ
การใช้ห้องน้ําห้องส้วม

กลางแจ้ง
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การล้างมือ

การเล่นน้ํา – เล่นทราย บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การแปรงฟัน

การเล่นน้ํา – เล่นทราย บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องน้ําห้องส้วม

การเดินตามแนวเส้น
โค้งบนพื้นทราย

บอกลักษณะอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
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4. นํากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่วางแผนไว้มาจัดทําเป็นผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อนําเสนอภาพรวมของการจัดกิจกรรมตลอด 1 สัปดาห์

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเดินรอบห่วงฮูลาฮูปประกอบเสียงดนตรี
๒. การเดินตามแนวเส้นโค้งบนกระดาษกาวย่น
ประกอบดนตรี
๓. การเดินตามแนวเส้นโค้งของเชือกประกอบดนตรี
๔. การเดินตามแนวเส้นโค้งสายยางประกอบ
เสียงดนตรี
๕. การเดินตามแนวเส้นโค้งของริบบิ้นประกอบ
เสียงดนตรี

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๒.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. การล้างมือ
๒. การแปรงฟัน
๓. การรับประทานอาหาร
๔. การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
๕. การแสดงบทบาทสมมุติการล้างมือ
การแปรงฟัน การรับประทานอาหารและ
การใช้ห้องน้ําห้องส้วม

หน่วย
หนูทําได้

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
๓. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเดินตามแนวเส้นโค้งบนพื้นทราย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. เขียนรูปวงกลม
๒. เขียนรูปวงกลมและระบายสีอย่างอิสระ
๓. การพิมพ์ภาพวงกลม
๔. การปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นแล้วขดให้เป็นวงกลม
๕. การฉีกกระดาษเป็นวงกลม

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการล้างมือ
๒. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการแปรงฟัน
๓. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
๔. บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา ห้องส้วม
๕. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
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5. จัดทําแผนการจัดประสบการณ์รายวันที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม องค์ประกอบแผนการจัดประสบการณ์
รายวันประกอบด้วย
5.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
5.2 สาระการเรียนรู้ (ประสบการณ์สําคัญ/สาระที่ควรเรียนรู้)
5.3 กิจกรรมการเรียนรู้
5.4 สื่อ
5.5 การประเมินพัฒนาการ
2. รายละเอียดของแผนการจัดประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 แบ่งเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1
ประกอบด้วยรายละเอียดการวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
พัฒนาการตามวัยของเด็กวัย 3 – 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ครูสามารถจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รายละเอียดส่วนนี้จะปรากฏอยู่ด้านหน้าของแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3
ตอนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์ แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนละ 2 เล่ม
ภาคเรียนที่ 1 เล่มที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 9
ภาคเรียนที่ 1 เล่มที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 – 18
ภาคเรียนที่ 2 เล่มที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 19 – 27
ภาคเรียนที่ 2 เล่มที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 28 – 36
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ภาคเรียนที่ 1 มี 18 หน่วย ๆ ละ 1 สัปดาห์ เรียงลําดับหน่วยดังนี้
1. หน่วยปฐมนิเทศ
2. หน่วยโรงเรียนของเรา
3. หน่วยตัวเรา
4. หน่วยหนูทําได้

5. หน่วยครอบครัวมีสุข
6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
7. หน่วยฝน
8. หน่วยข้าว

9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
10. หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา(28 ก.ค.)
11. หน่วยวันแม่
12. หน่วยรักเมืองไทย

13. หน่วยของเล่นของใช้
14. หน่วยชุมชนของเรา
15. หน่วยต้นไม้ที่รัก
16. หน่วยดิน หิน ทราย

17. หน่วยสัตว์น่ารัก
18. หน่วยการคมนาคม

27. สนุกกับตัวเลข
28. ขนาด รูปร่าง รูปทรง
29. วันเด็ก วันครู

31. ฤดูหนาว
32. แรงและพลังงาน
33. เสียงรอบตัว

35. ปริมาตร น้ําหนัก
36. ฤดูร้อน

30. โลกสวยด้วยสีสัน

34. รักการอ่าน

ภาคเรียนที่ 2 มี 18 หน่วย ๆ ละ 1 สัปดาห์ เรียงลําดับหน่วยดังนี้
19. รู้รอบปลอดภัย
20. ลอยกระทง
21. เวลา กลางวัน –
กลางคืน
22. รักความเป็นไทย

23. วันชาติ
24. เศรษฐกิจพอเพียง
25. เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
26. วันขึ้นปีใหม่

หน่วยการเรียนรู้กําหนดโดยวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และพิจารณาลําดับเวลารวมทั้งเทศกาลงานประเพณี
สําคัญต่างๆ นอกจากนี้หากโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนก็สามารถเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ที่แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้
ตอนที่ 3

ภาคผนวก เป็นส่วนที่รวบรวมสื่อที่ใช้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์จะปรากฏอยู่ท้ายแผนมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้

 ความรู้สําหรับครู
 นิทาน/หนังสือภาพ
 เพลง
 คําคล้องจอง
 เกมการละเล่นประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง
 เกมการศึกษา
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ความรู้สําหรับครู
รายละเอียดประกอบการใช้แผนการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 – 3 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัย 3 – 5 ขวบ ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดังนั้น
ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ให้สอดคล้องกับตารางกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
1. ตารางกิจกรรมประจําวัน
07.30 – 08.00 น. รับเด็ก
08.00 – 08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์และกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 – 08.45 น. สนทนา ข่าวและเหตุการณ์
08.45 – 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 – 09.20 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.20 – 10.20 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม
10.20 – 10.30 น. พัก (รับประทานอาหารว่าง)
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน – แปรงฟัน
12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00 – 14.20 น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20 – 14.30 น. พัก (รับประทานอาหารว่าง)
14.30 – 14.45 น. กิจกรรมเกมการศึกษา
14.45 – 15.00 น. สรุป
ตารางนี้สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) เวลาในการทํากิจกรรมบางกิจกรรมจะ
หมายเหตุ
ปรับให้น้อยกว่าชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แต่บางกิจกรรมจะใช้เวลามากกว่า เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม เป็นต้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอนและช่วงความสนใจตามพัฒนาการของเด็ก

9

2. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
การที่ครูผู้สอนปฐมวัยจะจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ได้ผลดี จําเป็นต้องเตรียมพื้นที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีลักษณะเอื้อต่อ
การจัดประสบการณ์ ดังนี้
2.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ภาพผังห้องเรียนและคําแนะนําสําหรับการจัดห้องเรียนชั้นอนุบาล
ป้ายนิเทศหน้าห้อง

มุมสื่อสร้างสรรค์

มุมศิลปะ

ตู้เตี้ยสําหรับเก็บของ

มุมช่างไม้

มุมวิทยาศาสตร์

มุมหนังสือ

พื้นที่โล่งสําหรับกิจกรรมที่ทํารวมกัน เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การรวมกลุ่มนัดหมายต่างๆ ฯลฯ

มุมบล็อก

มุมดนตรี

มุมบทบาทสมมติ
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คําแนะนําสําหรับการจัดห้องเรียนชั้นอนุบาล
1. โต๊ะครูต้องอยู่ในจุดที่มองเห็นนักเรียนทุกคนได้ทั้งห้อง ครูอนุบาลต้องไม่หันหลังให้เด็กเป็นเด็ดขาด
2. ผลงานนักเรียนติดแสดงไว้ระดับสายตาของนักเรียน รวมทั้งป้ายนิเทศต่างๆ
3. ตู้เก็บของ อุปกรณ์หรือสื่อ – วัสดุของเด็กควรใช้เป็นตู้เตี้ยที่เด็กหยิบจับและเก็บของเข้าที่ได้ด้วยตนเอง ตู้เตี้ยเหล่านี้สามารถใช้กั้นแบ่งพื้นที่มุมต่างๆได้แต่ต้องระวัง
ไม่ให้มีซอกที่เด็กเข้าไปหลบหรือบังทึบจนครูไม่เห็นตัวเด็ก
4. บรรยากาศในห้องเรียนชั้นอนุบาลต้องโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ แสงสว่างส่องทั่วถึง อากาศถ่ายเทสะดวก
5. การจัดมุมต่างๆในห้องเรียนตามผังตัวอย่างมีหลักสําคัญคือมุมสงบที่เด็กใช้ความคิดจะอยู่ใกล้กัน เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมที่มีเสียงดังจะอยู่บริเวณ
เดียวกัน เช่น มุมบล็อก มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ สําหรับมุมศิลปะ มุมช่างไม้จะอยู่ใกล้ประตูหรือทางไปห้องน้ํา เพราะเด็กจะได้ใช้น้ําผสมสีหรือทําความสะอาดได้สะดวก
6. เส้นทางระหว่างมุมต่างๆต้องไหลลื่นต่อเนื่องกันอย่าให้มีของระเกะระกะ เด็กสามารถย้ายจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งได้โดยสะดวก
7. ครูควรจัดทําพื้นที่แสดงอาณาเขตของแต่ละมุมให้ชัดเจน เช่น ปูพรม หรือเสื่อ บริเวณมุมหนังสือ ใช้เทปกาวติดพื้นห้องเพื่อแสดงพื้นที่ของแต่ละมุม หรือติด
สติ๊กเกอร์เครื่องหมายของมุมต่างๆไว้บนพื้นห้องบริเวณมุมนั้น ครูควรแนะนําเด็กตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในห้องอนุบาลเพื่อฝึกวินัยและข้อตกลงของห้องเรียน
8. จัดทําเครื่องหมายแสดงจํานวนเด็กที่จะเข้ามาเล่นในแต่ละมุม เพื่อให้เด็กสังเกตว่ามุมนั้นมีคนเล่นครบจํานวนหรือไม่ ถ้าครบแล้วก็ควรรอก่อนจนกว่าจะว่าง เพื่อฝึก
การรอคอยและการเคารพกฎกติกาของสังคมตั้งแต่ยังเล็ก
9. ครู ควรระลึ กเสมอว่ าห้ องเรีย นเด็ กอนุ บ าลเป็น พื้ น ที่ส ร้ างเสริ มความอบอุ่น และความสบายใจ ดังนั้ นสี ที่ใช้ในห้องควรปลอดภั ย ใช้ สี อ่อน เย็ นตา ไม่ ใช้ สี สั น
หลากหลายจนกระตุ้นประสาทรับรู้ของเด็กมากเกินไป
สื่อ – วัสดุ อุปกรณ์ที่นํามาให้เด็กเล่นควรจัดหมุนเวียนตามหน่วยการเรียนรู้ ไม่ควรนํามาไว้มากเกินไปจนทําให้เด็กสับสน ไม่กระตุ้นความสนใจและเก็บเข้าที่ให้เป็น
ระเบียบได้ยาก
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ตัวอย่างป้ายแสดงจํานวนเด็กในมุมประสบการณ์

มุมบล็อก

มุมหนังสือ

5
4
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การจัดห้องเรียนอนุบาล
1. จัดบริเวณหน้าห้องเป็นพื้นที่โล่ง สําหรับทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งต้องใช้พื้นที่สําหรับการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่
สําหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเด็กจะนั่งล้อมวงเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือตัวยู เพื่อฟังนิทาน ร้องเพลง และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยครูสามารถมองดูเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง
และเด็กทุกคนเห็นคุณครูนําเสนอสื่อต่างๆ ได้โดยไม่บังกัน บริเวณนี้ยังใช้เป็นพื้นที่รวมสําหรับนัดหมายทํากิจกรรมรวมกันทั้งชั้น เช่น นั่งรวมกันก่อนออกไปรับประทานอาหาร
กลางวัน ดื่มนมหรือออกไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงบ่ายใช้เป็นที่นอนของเด็ก
2. จัดพื้นที่สําหรับกิจกรรมการเล่นตามมุม โดยติดป้ายระบุจํานวนเด็กที่เข้าเล่นในแต่ละมุม เพื่อให้เด็กหมุนเวียนกันเล่นและรู้จักรอคอย ครูสามารถกําหนด
พื้นที่ของแต่ละมุมได้โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น ปูเสื่อ พรม ใช้กระดาษกาวสีติดแสดงเขต ใช้สติ๊กเกอร์ติดเป็นมุม ฯลฯ ตามมาตรฐานการจัดห้องเรียนอนุบาลจะมีมุม
ประสบการณ์ สําหรับให้เด็กเลือกเล่นเสรีและส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านประมาณ 4 – 5 มุม ได้แก่
1. มุมหนังสือ
มุมหนังสือเป็นบริเวณที่เด็กได้นั่งดูหนังสือภาพ อ่านหนังสือนิทานภาพร่วมกับเพื่อน พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เด็กจะรู้สึกผ่อนคลาย มีความอบอุ่น สนุกสนาน
กับเรื่องราวในหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การอ่านหนังสือภาพและฟังนิทานทําให้เด็กรู้คําศัพท์กว้างขึ้น เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เช่น สี รูปทรง สัตว์ – พืชต่างๆ
สื่อ – อุปกรณ์ในมุมหนังสือ
1. หนังสือนิทานที่เหมาะกับวัยของเด็ก
2. ชั้นวางหนังสือ
3. กระเป๋าหนัง ไม้ชี้ บัตรคํา บัตรภาพ
4. เทปเพลง / นิทาน เครื่องเล่นซีดี เนื้อเพลง
5. หมอน เบาะ ผ้าปูสําหรับเด็กนั่งอ่าน
ฯลฯ
หมายเหตุ 1. มุมหนังสือควรจัดไว้ในบริเวณที่เงียบสงบ อยู่ห่างจากมุมที่มีเสียงดัง เช่น บริเวณที่วางเครื่องดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก เป็นต้น
2. ครูควรฝึกให้เด็กเก็บหนังสือและอุปกรณ์เข้าที่โดยการถ่ายเอกสารภาพหน้าปกหนังสือให้เด็กสังเกตและวางให้ตรงกัน
3. ควรจัดหนังสือหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะการอ่านนิทานสําหรับเด็ก
เด็กวัย 3 ขวบ
 จัดที่นั่งให้เด็กนั่งอย่างสบาย
 ขณะที่ครูอ่าน ควรให้เด็กเห็นรูปภาพ ครูควรหยุดเป็นระยะ ถามคําถามให้เด็กมีส่วนร่วมเด็กอาจจะพูดตอบ หรือแสดงท่าทางก็ได้
 ให้สังเกตปฏิกิริยาของเด็ก ถ้าเด็กเบื่อ ครูควรหยุดอ่าน นําไปอ่านต่อในวันถัดไป ดูความสนใจของเด็กเป็นหลัก สร้างบรรยากาศของการอ่านให้เป็นช่วงเวลา
ของความสนุกสนาน
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เด็กวัย 4 – 5 ปี
 เด็กวัยนี้ชอบฟังนิทานซ้ํากันหลายครั้ง เด็กชอบดูภาพในหนังสือและพูดคุยกับเพื่อนๆ
 จัดที่นั่งให้เด็กนั่งสบายๆ
 พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ภาพวาดบนปก
 ถามคําถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิด เช่น “เกิดอะไรขึ้นในภาพนี้” “ทําไมข้าวปั้นจึงดีใจ”
 ครูควรตอบสนองคําพูดแสดงความคิดเห็นของเด็กทั้งด้วยวาจา หรือท่าทาง เช่น พยักหน้ารับ
 กระตุ้นให้เด็กคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่น “เด็กๆคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะ”
 ขณะที่อ่านครูควรหยุดเป็นช่วงๆ เพื่อให้เด็กอ่านต่อจากที่ครูอ่าน
 ชี้คําไปด้วยขณะที่อ่าน
 โยงเรื่องในหนังสือกับชีวิตจริงหรือเหตุการณ์แวดล้อมตัวเด็ก
 เมื่ออ่านจบควรมีการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับนิทานเรื่องที่อ่าน
 นําคําหรือวลีที่มีในหนังสือมาพูดในช่วงต่างๆ เช่น ก่อนนอน เล่นตามมุม
 ควรอ่านหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับจังหวะคํา หน้าต่อหน้า
 หนังสือนิทานที่เด็กชอบ เด็กจะขอให้ครูอ่านซ้ําบ่อยๆ หลังจากเด็กจําได้แล้วครูควรนําหนังสือไปวางบนกระดานขาตั้งให้เด็กทดลองอ่านเอง

มุมหนังสือ เด็กเก็บหนังสือได้เองโดยดูจากภาพหน้าปก
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2. มุมบทบาทสมมติ
มุมบทบาทสมมติ เป็นพื้นที่เล่นที่เด็กเลียนแบบบุคลคลต่างๆรอบตัวเด็ก ฝึกการจินตนาการตามประสบการณ์ที่พบมา เป็นการเล่นร่วมกันที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษา สังคม และการคิด
สื่อ – อุปกรณ์ในมุมบทบาทสมมติ
1. เครื่องใช้ภายในบ้าน อาจเป็นของเล่นจําลอง หรือของจริงที่เด็กนํามาเล่นได้ เช่น เครื่องครัวต่างๆ ชุดของเล่นปรุงอาหาร อุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านที่มี
ขนาดเล็ก เด็กสามารถจับถือเล่นได้ ฯลฯ
2. ของเล่นต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาย – หญิง รูปแบบต่างๆ โทรศัพท์ ชุดเสื้อผ้าแต่งตัวตุ๊กตาสําหรับเด็กหัดติดกระดุม รูดซิป ผูกเชือก ติดแถบตีนตุ๊กแก เป็นต้น
3. เครื่องแต่งตัวที่ใช้ในบทบาทสมมติ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหญิง – ชาย ถุงเท้า หมวก เน็กไท กระเป๋าผู้หญิง กระเป๋าเอกสารผู้ชาย ฯลฯ
4. ชุดของเล่น เช่น ชุดหมอ ชุดร้านขายของแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเสริมสวย ร้านค้าประเภทต่างๆ ฯลฯ
หมายเหตุ ของเล่นต่างๆในมุมบทบาทสมมติ ต้องจัดไว้เป็นระเบียบ มีภาพของเล่นแต่ละประเภทติดไว้หน้ากล่องหรือที่ชั้นวาง เพื่อให้เด็กเก็บของเข้าที่ได้ถูกต้อง
3. มุมบล็อก
การเล่นบล็อกช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กต้องหยิบจับ เคลื่อนย้าย นํามาตั้งซ้อนกันใช้กล้ามเนื้อตากับมือ
สัมพันธ์กันเพื่อสร้างความสมดุลในการต่อบล็อกไม่ให้โค่นล้ม การเล่นบล็อกเป็นการเรียนรู้รูปทรงคณิตศาสตร์และเรขาคณิต เด็กสามารถเปรียบเทียบ ขนาด สัดส่วน รวมถึง
ฝึกจินตนาการและการแก้ปัญหาเพื่อวางแผนการสร้างสิ่งต่างๆ ระหว่างที่เล่นบล็อกเด็กจะเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มซึ่งช่วยเสริมพัฒนาการด้านสังคม และจิตใจ ด้วยการแบ่งปัน
ของเล่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างมิตรภาพกับเพื่อนจากการทํางานร่วมกัน
สื่อ – อุปกรณ์ในมุมบล็อก
1. ไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ
2. บล็อกกลวง แท่งบล็อกที่มีความลาดเอียง
3. ตัวสัตว์ต่างๆ ตุ๊กตาไม้ ต้นไม้ (จําลอง) รถ – เรือ (จําลอง/ของเล่น)
4. กล่องเก็บบล็อกและสัญลักษณ์หน้ากล่อง
ฯลฯ
4. มุมศิลปะสร้างสรรค์
ศิลปะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวม เนื่องจากระหว่างที่เด็กทํากิจกรรมศิลปะ เป็นโอกาสที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้โลกภายนอก รู้สึกภูมิใจใน
ตนเอง รู้สึกดีที่ทํางานจนสําเร็จ ได้ผ่อนคลายด้านอารมณ์ขณะระบายสี ปั้นดินน้ํามันหรือวาดภาพ ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
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สื่อ – อุปกรณ์ในมุมศิลปะสร้างสรรค์
1. กระดาษชนิดต่างๆ
2. พู่กัน ขนาดเบอร์ 6 และเบอร์ 12
3. สีชนิดต่างๆ เช่น สีเทียน สีน้ํา จานสี (สีเทียนแท่งใหญ่เหมาะสําหรับเด็กระดับอนุบาล 1 – 2 สําหรับเด็กอนุบาล 3 ควรใช้สีชอล์ก)
4. แป้งปั้น แป้งโด ดินน้ํามันปลอดสาร
5. กระดานวาดภาพ
6. กาว กรรไกรปลายมน
7. ผ้าชนิดต่างๆ
8. ไหมพรม เศษวัสดุ
9. ที่สําหรับติดผลงานเด็ก
10. พื้นที่เก็บของใช้งานศิลปะ
11. อุปกรณ์ทําความสะอาด
ฯลฯ

สื่ออุปกรณ์มุมศิลปะสร้างสรรค์และที่เก็บดินน้ํามัน
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5. มุมของเล่นสรรค์สร้าง
มุมนี้ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่น ของเล่นที่อยู่ในมุมนี้ควรเล่นได้หลายวิธี เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นวิธีเล่น
ด้วยตนเอง หรือเล่นร่วมกับเพื่อนได้
ลักษณะของเล่นที่ดี
มีความปลอดภัย สีควรเป็นแบบปลอดสารพิษ ขนาดไม่ควรเล็กเกินไปเพราะเด็กอาจนําเข้าปาก สําลักติดคอหรืออุดใส่รูจมูก ไม่ควรแหลม – คมเป็นอันตราย
ต่อเด็ก
สื่อ – อุปกรณ์ในมุมของเล่นสรรค์สร้าง
1. ของเล่นให้เด็กหยิบใส่ตามรูปทรง ขนาด
2. ถุงทราย
3. รูปทรงต่างๆ
4. ตัวต่อ
5. ภาพตัดต่อ (จํานวนชิ้นควรเหมาะสมกับวัยของเด็ก)
6. สัตว์ (จําลอง) ต่างๆ เช่น สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า
7. เกมต่างๆ เช่น เกมตกปลา บันไดงู เกมเรียงแท่งไม้ ฯลฯ
8. กระดานปักหมุด
9. เชือกและลูกปัด
10. ชุดแท่งไม้ แท่งยาง พลาสติกสําหรับต่อก่อสร้าง
11. ฝาขวดฝึกปิด – หมุน
12. กระดุมซึ่งมีขนาด สี และรูปทรงต่างๆ
13. เปลือกหอย ก้อนหิน
14. ของเล่นแม่เหล็ก
ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะ
ควรฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัยโดยการจัดเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย ครูสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเก็บของเล่น ดังนี้
 ตะกร้า หรือ กล่องใส่ของเล่นแต่ละชนิด พร้อมทั้งรูปของเล่นชนิดนั้น
 ชั้นวางของเล่น
 ที่วางภาพตัดต่อ
 ครูควรติดป้ายบอกกฎ – ระเบียบของมุมของเล่นสรรค์สร้าง
 จํานวนของเล่นควรจัดวางให้มีจํานวนพอเหมาะในแต่ละครั้งและจัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน
 ของเล่นแต่ละชนิดควรแยกกล่องไม่ให้ปะปนกัน
 วางของเล่นระดับที่เด็กหยิบได้ เพื่อให้เด็กหยิบและเก็บเองได้สะดวก
 ควรระวังความปลอดภัย เช่น ลูกปัด กระดุม เวลาเก็บครูควรเก็บแยกให้พ้นมือเด็ก
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2.2 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
พื้นที่เล่นนอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
พื้นที่เล่นทรายและน้ํา ช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
1. เด็กได้พัฒนาทักษะด้านความคิด
 สังเกต ความต่างและความเหมือนของวัสดุต่างๆ เช่น ทรายแห้ง ทรายเปียก
 ค้นพบว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ใส่สีลงน้ํา
 ค้นพบการเป็นเหตุและผล เช่น การตบน้ําทําให้เกิดคลื่นและของลอยห่างออกไป
 ค้นพบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น การเทน้ําจํานวนเท่ากัน ลงไปในภาชนะที่มีขนาดต่างกันแล้วเปรียบเทียบดู
2. เด็กได้พัฒนาทักษะด้านสังคม และจิตใจ
 ฝึกเล่นบทบาทต่างๆ เช่น อาบน้ําให้ตุ๊กตา
 สร้างเพื่อน เช่น ชวนเด็กอีกคนมาสร้างปราสาททราย
 แบ่งปันของเล่นกัน
3. เด็กได้พัฒนาทักษะด้านอารมณ์
 เห็นผลงานที่ทําสําเร็จ เช่น ผสมสบู่ทําให้น้ําเป็นฟอง
 สร้างความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง เช่น การเก็บสิ่งประดิษฐ์ไว้ให้ผู้ปกครองดู
 ฝึกความเป็นอิสระพึ่งตนเอง เช่น การเริ่มเล่นและเก็บสิ่งของเมื่อเล่นเสร็จ
4. เด็กได้พัฒนาทักษะด้านร่างกาย
 ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้การประสานสายตากับมือให้สัมพันธ์
 ฝึกการประสานงานของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น เช่น การเทน้ําจากขวดใส่ถ้วยตวง
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
 ทราย ควรเป็นทรายร่อนละเอียดมีวัสดุคลุมป้องกันไม่ให้สกปรก
 ของเล่นกับทราย เช่น ขวด (พลาสติก) กรวย ช้อน ถ้วยตวง แท่งไม้ สัตว์ คน หลอด รถ ขนนก (ไก่) เปลือกหอย ตะแกรงร่อน
 ของเล่นกับน้ํา เช่น หลอด ที่ตีไข่ ขวด ที่หยอดตา กรวย ช้อน ถ้วยตวง ฟองน้ํา จุกไม้ก๊อก แปรงทาสี ตะแกรงร่อนขนาดเล็ก
 ภาชนะเก็บของเล่นที่ใช้เล่นทรายกับทราย ภาชนะเก็บของเล่นที่ใช้เล่นน้ํา
 ผ้ากันเปื้อนพลาสติก (กันเปียกน้ํา)
ฯลฯ
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พื้นที่ดนตรี การเคลื่อนไหว และการบริหารสมอง (Music Movement and Brain Gym)
เด็ ก ๆ รั ก เสี ย งเพลง ดนตรี ซึ่ ง มี จั ง หวะและท่ ว งทํ า นองต่ า งลี ล ากั น ไป เด็ ก ได้ พั ฒ นาการประสานงานของส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายในการ
แกว่งไกวไป – มา การเต้น กระโดดขึ้นลง ตบมือ ตบเท้า ตามจังหวะดนตรี
นอกจากนี้ ดนตรียังมีผลกระทบต่ออารมณ์ของเด็กด้วย เช่น ดนตรีเบาจังหวะสบายไม่เร่งร้อนช่วยทําให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ง่วงนอน ในขณะที่เพลง
จังหวะเร็ว เร้าใจ ทําให้เด็กรู้สึกตื่นตัว อยากก้าวเดินไปรอบห้องตามจังหวะนั้น
โดยธรรมชาติของเด็กเมื่อได้ยินเสียงดนตรีเด็กจะอยากลองเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อดูว่าทําอะไรได้บ้าง ในพื้นที่เท่าใด สําหรับเด็กทุกวัย
ดนตรีและการเคลื่อนไหวมีผลต่อพัฒนาการด้านภาษา ทักษะการฟัง การประสานงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย และความสามารถในการถ่ายทอดจังหวะออกมาเป็นท่าทาง
ต่างๆได้
ดนตรีช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างไร
1. เด็กพัฒนาทักษะด้านความคิด
 เชื่อมโยงเสียงเพลงกับแหล่งกําเนิด เช่น หันไปทางที่ได้ยินเสียง
 ค้นพบความเป็นเหตุและผล เช่น การเคาะทัพพีไม้บนกระทะทําให้เกิดเสียง
 แยกแยะลําดับเสียง เช่น เสียงที่ต่างระดับของเครื่องดนตรี
 นําความรู้ไปใช้ เช่น ใช้การเคาะกระทะแทนเสียงกลอง
 แก้ปัญหา เช่น การพยายามที่จะเป่าให้เป็นเพลง

20

2. เด็กพัฒนาทักษะทางด้านสังคม
 เล่นร่วมกัน
 สร้างสัมพันธ์กันเพื่อน
3. เด็กพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์
 แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามเสียงดนตรี
 เริ่มสร้างรสนิยมด้านเสียงเพลงของตัวเอง
4. เด็กพัฒนาทักษะด้านร่างกาย
 ประสานความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตา – มือ การใช้นิ้วมือทําท่าประกอบเพลง
 ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การกระโดด การโยกตัว
 พัฒนาการเข้าจังหวะ เช่น การตบมือ ตบเท้า ตามจังหวะดนตรี
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
- กลอง เครื่องเคาะ ฉิ่ง เครื่องเป่า เครื่องดีด - สี
- ที่เก็บเครื่องดนตรี
กิจกรรมเสนอแนะ
- เล่นนิ้วมือประกอบคําคล้องจอง
- เคลื่อนไหวสร้างสรรค์
- เกมประกอบดนตรี
พื้นที่เล่นกลางแจ้ง
กิ จ กรรมกลางแจ้ ง เป็ น ส่ ว นที่ ทําให้ เด็ ก รู้ สึ กอิ ส ระและมี ความร่ าเริ งได้ สั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ และเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของฤดู ต่างๆ สั ม ผั ส กั บ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดู เช่น ความชุ่มชื้นและสีเขียวในฤดูฝน ฤดูร้อนเห็นใบไม้ร่วงหญ้าเริ่มเหลือง ฤดูหนาวอากาศเริ่มแห้งหรือมีลมหนาวมาสัมผัสตัว
นอกจากนี้เด็กยังได้ วิ่งเล่น กระโดด ปีน – ป่าย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น จากการที่เด็กได้ฝึกและใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
ดังนั้น การเล่นกลางแจ้งจึงเปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระได้สูดหายใจอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสกับแสงอาทิตย์และธรรมชาติ
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การเล่นกลางแจ้งช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างไร
เด็กพัฒนาทักษะด้านความคิด
 ใช้ประสาทการรับรู้สัมผัสกับโลกภายนอก
 มีประสบการณ์กับความเป็นเหตุและผล เช่น การวิ่งผ่านน้ําที่พ่นเป็นฝอยทําให้ตัวเปียก
 พัฒนาทักษะทางภาษาจากการพูดคุยในขณะที่เล่น
 วางแผนและแก้ปัญหา เช่น การวางแผนที่จะเล่นบทบาทสมมติกับเพื่อน
 เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่นการถาม “นกคาบหญ้าแห้งๆไปทําไม ?” ซึ่งทําให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสร้างรังของนก
เด็กพัฒนาทักษะด้านสังคมและจิตใจ
 สร้างสัมพันธ์กับเพื่อน
 แบ่งปัน การรอคอย และผลัดเปลี่ยน
 การเล่นร่วมกับเพื่อน
เด็กพัฒนาทักษะด้านอารมณ์
 รู้สึกดีกับตัวเอง เมื่อสามารถทําได้สําเร็จ เช่น การหัดถีบรถสามล้อและทําได้
 ฝึกการพึ่งตนเอง เช่น การเล่นกระดานลื่นได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย
 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดวิธีใหม่ที่จะเล่นกับลูกบอล
เด็กพัฒนาทักษะด้านร่างกาย
 ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้น
 ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
 ประสานการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ และตา
กิจกรรมของการเล่นกลางแจ้ง
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
- การเล่นทราย
- การทําสวนปลูก ต้นไม้
- การเล่นแบบไทยๆ และเกมต่างๆ
- การเลี้ยงสัตว์
- การไปปิกนิก
- การไปวาดรูปนอกสถานที่
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- ดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะ
- เดินทางไปเยี่ยมบริเวณรอบๆและวาดภาพที่ได้ไปเห็นมา
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
- ควรระวังเรื่องความปลอดภัยของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้เสมอ
การเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
 แจ้งผู้ปกครองทราบล่วงหน้าก่อนออกไปศึกษานอกสถานที่ (บริเวณรอบๆโรงเรียน)
 บอกกฎ – ระเบียบง่ายๆให้เด็กปฏิบัติ
 มอบหมายความรับผิดชอบให้เด็กช่วยในการทํากิจกรรม
 กระตุ้นให้เด็กช่วยเหลือตนเองตามความเหมาะสม
 ฝึกเด็กก่อนออกไปปฏิบัติในสถานที่จริง
 คอยเตือนให้เด็กอยู่ภายใต้การดูแลของครู และอยู่กับกลุ่มตลอดเวลา
สิ่งที่ครูควรสังเกตและสํารวจในกิจกรรมกลางแจ้ง
- เด็กชอบเล่นเครื่องเล่นประเภทไหน
- อุปกรณ์การเล่นชิ้นไหนที่เด็กๆชอบเลือกเล่น
- มีบริเวณไหนหรืออุปกรณ์การเล่นอะไรที่เด็กๆหลีกเลี่ยงที่จะเล่น บริเวณใดที่อาจเกิดอันตราย
- เด็กๆเล่นร่วมกันดีหรือไม่ใครเป็นผู้คิดริเริ่ม
- เด็กเล่นในแต่ละบริเวณนานเท่าไร
- เด็กแต่ละคนแสดงท่าทางแตกต่างกันหรือไม่
- เด็กดูมีความมั่นใจหรือระมัดระวังในการเล่นของเล่นชิ้นใหม่หรือไม่
** คอยระมัดระวังเรื่อง “อันตราย” คาดเดาและป้องกันล่วงหน้า โดยการสํารวจเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพปลอดภัยเสมอ **
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พื้นที่สําหรับกิจกรรมการทําอาหาร
การทําอาหารเป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นทุกวัน เด็กต้องรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง ดังนั้น “การทําอาหาร” จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเลียนแบบ
ชีวิตจริง ในการทําอาหารเด็กเรียนรู้การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการทําอาหาร เช่น การเท การใส่ การผสม การดม การตัก ลองชิมรส สัมผัส การฟัง การใช้ภาษาและการทํา
ตามสูตรและขั้นตอนการทําอาหาร
การทําอาหารช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างไร
เด็กพัฒนาทักษะด้านความคิด
 เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เช่น การเตรียมอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
 แก้ปัญหา เช่น การอบขนมควรใส่ลงในพิมพ์เพียงครึ่งเดียว เพื่อไม่ให้ขนมล้นออกมา
 จัดแยก จัดแบ่ง เช่น เลือกกล้วยสุกงอม เพื่อใช้ทําเค้กกล้วยหอม
 เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เล่น ตวงของเวลาทําอาหาร
 เข้าใจกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทําไอศกรีม
 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การพับกระดาษเช็ดปาก
เด็กพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและจิตใจ
 พัฒนาความรับผิดชอบ เช่น การช่วยเตรียมอาหาร
 รู้จักช่วยเหลือตัวเอง เช่น การจัดโต๊ะอาหาร
 เอื้อเฟื้อ และรู้สึกห่วงใยผู้อื่น เช่น การถามเพื่อนว่าอยากดื่มน้ําอะไร
 ทํางานประสานกับผู้อื่น เช่น การทําอาหารร่วมกัน
เด็กพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์
 สร้างความภูมิใจในตัวเอง เช่น การเสิร์ฟขนมที่เด็กทํากันเอง
 สร้างความสนุกสนานในการทําร่วมกันและรับประทานด้วยกัน
เด็กพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย
 พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น การร่อนแป้ง
 ใช้กล้ามเนื้อมือประสานสายตา เช่น การกรอกน้ําผ่านกรวย
 รู้จักการทําตามลําดับขั้นตอน
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สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
- เครื่องใช้ในครัวต่างๆ
- เครื่องใช้สําหรับทําความสะอาด
- ที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ
- กระดานสําหรับเขียน
ฯลฯ
** คอยระวังเรื่อง ความปลอดภัย ของแหลมคม ควรเก็บให้มิดชิด และพ้นสายตาเด็ก**
กิจกรรมพิเศษ
 ทําโครงการเล็กๆร่วมกัน เช่น การปลู
รปลูกถั่วงอก เพื่อนํามาทําอาหารไว้รับประทานร่วมกัน
 เขียนสูตรการทําอาหารง่ายๆสําหรับเด็กโดยใช้รูปภาพช่วย เพื่อเป็นการฝึกการอ่านเบื้องต้น
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กิจกรรมหลักของชั้นอนุบาลตามแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 (3 – 5 ขวบ) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมซึ่งออกแบบและเรียงลําดับ
กิจ กรรมตามหลั กการส่ งเสริ มความพร้ อมด้านพัฒ นาการอย่ างเป็ น องค์ร วมครบทั้ง 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์ – จิ ตใจ สั งคมและสติ ปั ญญา กิจ กรรมหลักทั้ ง
6 กิจกรรมนี้ จัดต่อเนื่องกันโดยใช้เวลาระหว่าง 15 – 30 นาที และสลับกันระหว่างกิจกรรมหนัก – เบา กิจกรรมหนักหมายถึงกิจกรรมที่เด็กใช้พลังงานทางกายมาก
เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น กิจกรรมเบาหมายถึง กิจกรรมที่เด็กใช้พลังงานทางกายน้อย เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา
เป็นต้น
การจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 (3 – 5 ขวบ) มีลักษณะการจัดแบบบูรณาการประสบการณ์สําคัญด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ซึ่งหมายถึงเด็กได้ทํากิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ ตลอดจนทักษะทางสังคมเรียนรู้ค่านิยมไทยและทักษะ
ชีวิตที่จําเป็นสําหรับวัยอนุบาล โดยเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมหลักและกิจกรรมสํารวจทดลองตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในการจัดประสบการณ์ครูจะใช้
เทคนิคอนุบาล เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง ท่องคําคล้องจอง การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ
เพื่อให้เด็กอนุบาลเรียนรู้อย่างมีความสุขสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพและสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลจัดแบบบูรณาการเป็นองค์รวมไม่แยกเป็นรายวิชา
แนวทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ปรากฏในตารางกิจกรรมประจําวัน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เวลา 15 นาที
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 20 นาที
3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เวลา 30 นาที
4. กิจกรรมเล่นตามมุม
เวลา 30 นาที
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
เวลา 30 นาที
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เวลา 15 นาที
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การออกแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการเพื่อทําความเข้าใจ
มาตรฐานปฐมวัย ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์และประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้แผนการ
จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังที่ปรากฏในคําชี้แจงหัวข้อแนวทางการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ในที่นี้จึงนําเสนอตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมใช้แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมเหมือนกัน
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 15 นาที)
กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ แ ละประสบการณ์ สํ า คั ญ ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
1.1 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ตัวอย่างประสบการณ์และกิจกรรม ตบมือ ผงกศีรษะ เคลื่อนไหวไหล่ เอว มือและแขน มือและนิ้วมือ เคาะเท้า เท้าและ
ปลายเท้าอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ตัวอย่างประสบการณ์และกิจกรรม คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด สไลด์ ควบม้า ก้าวกระโดด เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า – ข้างหลัง ข้างซ้าย – ข้างขวา หมุนตัว
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
ตัวอย่างประสบการณ์และกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมเชือก ผ้าแพร ริบบิ้น วัสดุอื่นๆที่เหมาะสมตามจินตนาการ
เพลงบรรเลง คําบรรยายของผู้สอน
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1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง

(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
ตัวอย่างประสบการณ์และกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่างๆ เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
ทั่วบริเวณที่กําหนดในระดับสูง กลาง และต่ํา มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เช่น มุด ลอด คลาน กลิ้ง
กระโดด
1.2 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
ตัวอย่างประสบการณ์และกิจกรรม แสดงท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง ดนตรีหรือจังหวะช้าและเร็ว
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี แสดงท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง ดนตรีหรือจังหวะช้าและเร็ว
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้บรรลุตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3
(3 – 5 ขวบ) ควรจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยให้ครอบคลุมหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความพร้อมและระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเป็นหลัก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่ปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 (3 – 5 ขวบ) ประกอบด้วย
กิจกรรมที่จัด
1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน การวิ่ง การก้าวกระโดด การทําท่าควบม้า การเขย่ง ฯลฯ
2. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ หรือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ
3. การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง หรือ การทําท่ากายบริหารตามจังหวะทํานองเพลง
4. การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ตามจินตนาการที่เด็กคิดท่าทางเอง
5. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เช่น ห่วงฮูลาฮูป แถบผ้า ริบบิ้น ถุงทราย ฯลฯ
6. การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางตามคําบรรยายหรือเรื่องราวที่ครูเล่า
7. การเคลื่อนไหวตามคําสั่งหรือข้อตกลง เช่น การจัดกลุ่มตามจํานวนที่ครูระบุ การจัดกลุ่มตามสี – รูปทรงของวัสดุที่เด็กถือ ฯลฯ
8. การเคลื่อนไหวแบบผู้นํา –ผู้ตาม โดยผลัดกันแสดงบทบาทผู้นําและผู้ตามในการคิดสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวให้เพื่อนปฏิบัติตาม
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กระบวนการจัดประสบการณ์/กิจกรรม
1. สร้างข้อตกลงพื้นฐาน หมายถึง การทําความเข้าใจหรือข้อตกลงร่วมกันเรื่องสัญญาณและจังหวะ โดยครูใช้เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ เช่น เคาะไม้
เคาะระฆังสามเหลี่ยม รํามะนา กลอง กรับ ฯลฯ (ครูไม่ควรใช้สัญญาณนกหวีดซึ่งเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง) และกําหนดข้อตกลงสัญญาณการเคาะจังหวะก่อนเริ่มทํา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น
1.1 ให้จังหวะ 1 ครั้ง สม่ําเสมอ หมายถึง ให้เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามจังหวะ
1.2 ให้จังหวะ 2 ครั้ง ติดกัน หมายถึง ให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหวโดยค้างนิ่งอยู่ในท่านั้น
1.3 ให้จังหวะ รัว
หมายถึง ให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างเร็ว
2. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ครูควรสนับสนุนให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยพยายามใช้
ส่วนต่างๆของร่างกายให้มากที่สุด (ไม่ใช้เพียงแขน – ขา อย่างเดียว) รวมทั้งฝึกให้คุ้นเคยกับคําศัพท์ที่เป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหว เช่น
2.1 หาพื้นที่เฉพาะตัว หมายถึง การที่เด็กแต่ละคนเลือกยืนในระยะห่างกันพอสมควรและสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก โดยไม่ชนกับเพื่อน
2.2 เปลี่ยนทิศทาง
หมายถึง การเคลื่อนที่ในทิศทางต่างกัน ไปทั่วบริเวณห้องทั้งด้านซ้าย ขวา หน้า หลัง
2.3 ปรับระดับ
หมายถึง การเคลื่อนที่หลายระดับต่างกัน เช่น ระดับต่ํา กลาง สูง
3. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ควรสร้างบรรยากาศของความสนุกสนาน ครูอาจบูรณาการกับหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
การนําเข้าสู่บทเรียน เช่น เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง หรือคําคล้องจองตามหน่วย ครูบรรยายให้เด็กเคลื่อนไหวประกอบ เช่น หน่วยการคมนาคม มีการเคลื่อนไหว
เลียนแบบยานพาหนะต่างๆ เช่น รถจักรยาน เรือ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น
4. เมื่อเด็กคุ้นเคยกับจังหวะและสัญญาณต่างๆแล้ว ครูสามารถเพิ่มศักยภาพของเด็กได้โดยให้เด็กสังเกตจังหวะจากเครื่องดนตรีต่างๆและจําแนกเสียง
เครื่องดนตรีแต่ละประเภท เป็นการสร้างสุนทรียภาพและพื้นฐานด้านดนตรี เช่น เปิดเพลงบรรเลงให้เด็กเคาะตะเกียบตามจังหวะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด เป็นต้น
5. หลังจากเด็กทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้ว ต้องให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยการนั่งพักสบายๆหรือนอนเล่นบนพื้นห้อง ครูอาจเปิดเพลงเบาๆ
เพื่อให้เด็กพักผ่อน
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
สาระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักคือ
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
2.3 ธรรมชาติรอบตัว
2.4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
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หัวข้อของสาระที่ควรเรียนรู้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถกําหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมและความสนใจของเด็ก จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มิได้มุ่งเน้นให้เด็กท่องจําเนื้อหา แต่เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง พูด คิด สังเกต
ทดลองและสํารวจ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและสร้างเสริมทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมกับเด็กชั้นอนุบาล โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา
ซักถาม การปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยเด็กคิดและร่วมมือทําด้วยตนเอง ฯลฯ
กระบวนการจัดประสบการณ์/กิจกรรม
1. จัดที่นั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือตัวยู (U) เพื่อให้เด็กทุกคนมองเห็นครูและสื่อที่ครูใช้ได้ชัดเจน ข้อควรระวัง คือ ครูต้องนั่งในระดับสายตาของเด็ก ถ้าเด็กนั่ง
พื้นครูก็ควรนั่งกับพื้น ถ้าเด็กนั่งเก้าอี้ครูก็นั่งเก้าอี้ด้วย
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ควรใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที สําหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ควรลดช่วงเวลาเป็น 5 – 10
นาที การจัดกิจกรรมมีลักษณะหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจเด็ก ไม่ทําให้เด็กเบื่อ โดยมีวิธีจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเร้าความสนใจของเด็ก ครูอาจใช้การร้องเพลง คําคล้องจอง ปริศนาคําทาย ฯลฯ เพื่อ
ดึงความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.2 ขั้นสอน เด็กได้เรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การสนทนา ซักถาม การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง ฯลฯ
2.3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปทบทวนความเข้าใจ ครูอาจใช้คําถาม เพลง เกม ฯลฯ เพื่อช่วยในการสรุป
3. สื่อที่ใช้ในกิจกรรมมักใช้ของจริง ของจําลอง รูปภาพ บทบาทสมมติ ส่วนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนามธรรมครูมักใช้การเล่านิทานประกอบ
หนังสือภาพ โดยอาจมีสื่อประกอบ เช่น หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ หุ่นถุงกระดาษและสื่อประกอบการเล่านิทานประเภทต่างๆ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาจจัดในรูปแบบของการพาเด็กไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งครูต้องวางแผนการ
พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้อย่างปลอดภัย
5. กิจกรรมประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆขณะปรุงอาหาร เช่น สีของอาหาร กลิ่น
รส ฯลฯ
6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการคิด ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักสังเกตร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีส่วนร่วม
ในการทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูควรใช้คําถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นคําถามปลายเปิดให้เด็กคิดหาเหตุผล เช่น คําถามที่ให้เด็กพูดอธิบาย คําถามให้เปรียบเทียบ
หรือให้เด็กยกตัวอย่าง เป็นต้น ไม่ควรใช้คําถามนํา หรือคําถามปลายปิดที่มีคําตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ทั้งนี้การถามคําถามให้คํานึงถึงความพร้อมของเด็กด้วย สําหรับเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ครูควรใช้คําถามระดับต้นเพื่อช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจ จดจําได้ หรือช่วยฝึกทักษะการสังเกตมากขึ้น
7. ฝึกนิสัยการจดบันทึก เด็กอนุบาลสามารถจดบันทึกสิ่งที่เด็กคิดและเรียนรู้โดยใช้การวาดภาพ เด็กอนุบาล 2 – 3 อาจทดลองเขียนเป็นตัวอักษรหรือคําโดย
ใช้ภาษาที่เด็กคิดเอง บางครั้งเด็กอาจบอกให้ครูเขียนคําหรือประโยคที่เด็กต้องการเขียนเพื่อนําไปคัดลอกลงบันทึกของตนเอง การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการจดบันทึก เป็นการ
สร้างพื้นฐานการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในวัยนี้ครูไม่ควรเคร่งครัดกับการเขียนถูก – ผิดของเด็ก
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3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กทําเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่างๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และ
ประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ โดยมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์และการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมที่จัด
1. การวาดภาพและระบายสี ด้วยสีเทียน สีไม้ สีน้ํา
2. การใช้อุปกรณ์วาดภาพ เช่น พู่กัน
3. การวาดภาพด้วยนิ้วมือ ฟองน้ํา และอุปกรณ์อื่นๆ
4. การเล่นกับสีน้ําในลักษณะต่างๆ เช่น การเป่าสี หยดสี เทสี เป็นต้น
5. การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติและแบบพิมพ์ที่จัดทําขึ้น
6. การปั้นดินน้ํามัน ดินเหนียว แป้งโด ฯลฯ
7. การพับ ฉีก ตัด ปะ
8. การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ
9. การร้อย การสาน
กระบวนการจัดประสบการณ์/กิจกรรม
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจอย่างหลากหลาย เด็กอนุบาลจะใช้เวลาทํา
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประมาณ 30 นาที ซึ่งเด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมได้อย่างน้อย 2 กิจกรรม (เด็กบางคนอาจพอใจทําเพียง 1 กิจกรรม ครูไม่ควรบังคับ แต่ควร
ชักชวนให้เด็กลองทํากิจกรรมอื่นบ้าง โดยนําเสนอสื่อ – อุปกรณ์ที่น่าสนใจ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ)
2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ประกอบด้วย
2.1 การปั้นดินน้ํามัน
2.2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
2.3 การวาดภาพด้วยสีน้ํา
2.4 การฉีก ตัด ปะภาพ
2.5 การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 ครูจัดเตรียมโต๊ะสําหรับทํากิจกรรมและวัสดุให้ครบถ้วน ทั้งนี้อาจให้เด็กช่วยจัดและเก็บวัสดุอุปกรณ์โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบประจําวันหมุนเวียนไป
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ใช้ช่วงเวลาทํากิจกรรมที่ยืดหยุ่นกว่าชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เพราะช่วงสมาธิในการทํากิจกรรม
จะมีน้อยกว่า
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3. ครูต้องแนะนําวิธีใช้วัสดุ – อุปกรณ์ทุกประเภทก่อนเริ่มกิจกรรม โดยสาธิตวิธีใช้ทีละกิจกรรมตลอดจนสาธิตการทํากิจกรรมที่ใหม่สําหรับเด็ก
4. การหมุนเวียนเด็กเข้าทํากิจกรรมแต่ละโต๊ะ ให้เด็กเป็นผู้เลือกตามความสมัครใจโดยดูจากป้ายจํานวนสมาชิกในกลุ่ม และสร้างนิสัยในการรู้จักรอคอย
จนกว่าจะมีที่ว่างสําหรับทํากิจกรรมนั้น
5. ฝึกการเก็บของเข้าที่ ล้างและเก็บวัสดุอุปกรณ์ใส่ภาชนะที่ครูเตรียมไว้เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ
6. ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่เด็กคิดและลงมือทําด้วยตนเอง ไม่ควรเป็นผลงานที่บังคับทําเหมือนกันทั้งห้องในลักษณะแบบฝึกซึ่งไม่ได้ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานบางประเภทอาจมีขั้นตอนพื้นฐานเหมือนกัน เช่น การพับเป็นรูปเสื้อแต่การวาดภาพตกแต่ง ต่อเติมเป็นความคิดอิสระของเด็ก เป็นต้น
7. การทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจทําได้ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มซึ่งอยู่ในลักษณะของการทํากิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือร่วมใจซึ่ง
สามารถสร้างคุณลักษณะของการคิดการวางแผนและลงมือทํากิจกรรมร่วมกัน
8. สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ ความหลากหลายแปลกใหม่ของวัสดุ ซึ่งควรใช้วัสดุท้องถิ่นและเศษวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะการนําวัสดุที่ใช้
แล้วมาปรับใช้ใหม่ การสนับสนุนของครูให้เด็กทดลองใช้วัสดุต่างๆและการตั้งคําถามที่ท้าทายความสามารถของเด็กจะช่วยจูงใจให้เด็กทดลองสร้างผลงานศิลปะที่แปลกใหม่ขึ้น
9. ในขณะที่เด็กนําผลงานมาส่งครู ครูควรเขียนชื่อเด็ก จดวันที่และบันทึกคําพูดเด็กสั้นๆ เพื่อสังเกตพัฒนาการทางภาษาและการคิดของเด็ก ขณะที่ครูเขียน
ชื่อและจดบันทึกควรให้เด็กยืนข้างตัวครูเพื่อจะได้เห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
10. การให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นของครูควรเป็นไปในเชิงบวก ไม่นําผลงานเด็กมาเปรียบเทียบกัน ถ้าต้องการชมเชยครูควรระบุส่วนที่ครูเห็นว่าเด็กทํา
ได้ดี เช่น ระบายสีสวยสดใส ปั้นได้คล้ายของจริง พับได้สวยเรียบร้อย ฯลฯ หรือใช้ท่าทางภาษากาย เช่น ยิ้ม ผงกศีรษะให้กําลังใจเด็ก
11. ผลงานของเด็กทุกคนต้องนํามาติดบนป้ายแสดงผลงานที่อยู่ในระดับสายตาของเด็กหรือใช้ไม้หนีบแขวนบนราวเตี้ย ถ้าจํานวนเด็กในห้องมากควร
หมุนเวียนติดผลงาน หรือตั้งแสดงให้ครบทุกคนในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นให้เก็บไว้ในลิ้นชักผลงานรายบุคคล กล่องผลงาน หรือแฟ้มผลงาน เรียงลําดับตามวันที่เพื่อให้เห็น
ความก้าวหน้าของเด็ก และควรให้เด็กเลือกผลงานให้ผู้ปกครองดูเป็นระยะตามความเหมาะสม สําหรับผลงานประดิษฐ์อาจให้เด็กนํากลับบ้านได้
4. กิจกรรมเล่นตามมุม
กิจกรรมเล่นตามมุมเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้เล่นสื่อและเครื่องเล่นที่ครูจัดไว้เป็นมุมเล่นอิสระ โดยเด็กสามารถเลือกเล่นได้ตามความสนใจของตนเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นแสดงถึงความถนัดของเด็กแต่ละคน
กิจกรรมที่จัด
มุมประสบการณ์ที่จัดไว้ในห้องเรียนอนุบาลควรมีอย่างน้อย 4 มุมได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมบทบาทสมมติ (มุมบ้าน ร้านค้า มุมหมอ)
4. มุมธรรมชาติ – วิทยาศาสตร์
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กระบวนการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม
1. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมคือสนองตอบการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ครูต้องสนับสนุนให้เด็ก
เกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเล่นกับสื่อต่างๆ ทดลองหยิบจับ สัมผัส ตรวจสอบ วัสดุที่เป็นของจริงหรือของจําลอง
2. เด็กเรียนรู้ได้มากผ่านการเล่น เช่น เมื่อเด็กเล่นภาพตัดต่อ ตัดกระดาษด้วยกรรไกร หรือปะกระดาษเป็นภาพต่างๆ เด็กกําลังพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน
3. การเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนนําเสนอความคิดและการตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เล่นอิสระในสนามเด็กเล่นนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เกิดความสนุกสนาน สามารถ
ปรับตัวในการเล่นร่วมกับผู้อื่น นอกจากการเล่นอิสระแล้วครูยังจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านตามวิถีชีวิตไทย หรือ เกมการละเล่นง่ายๆที่ฝึกทักษะพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้แคล่วคล่อง
กิจกรรมที่จัด
กิจกรรมกลางแจ้งมีพื้นที่สําหรับให้เด็กเล่นร่วมกันดังนี้
1. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การเล่นปีนป่ายบ้านต้นไม้
4. การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ
5. การเล่นอุปกรณ์กีฬาสําหรับเด็ก เช่น ลูกบอลพลาสติก ห่วงยาง ฯลฯ
6. การเล่นรถสามล้อ จักรยานสําหรับเด็ก รถลากจูง ฯลฯล
7. การเล่นเพื่อสนองตอบความสนใจและความถนัด เช่น เล่นในมุมช่างไม้ เล่นทําอาหาร ฯลฯ
การจัดที่เล่นกลางแจ้ง
1. บ่อทราย
ทรายเป็ น สิ่ งที่ เด็ กๆ ชอบเล่ น เพราะทรายเมื่อชื้ น ๆ ก่ อเป็ น รู ป ต่ างๆ ได้ ร วมทั้ งการนํ าวัส ดุ อื่น มาประกอบตกแต่ ง เช่ น กิ่ งไม้ ดอกไม้
เปลือกหอย พิมพ์ขนม ที่ตักทราย ฯลฯ เป็นการตกแต่งตามจินตนาการของเด็ก
ปกติบ่อทรายจะอยู่กลางแจ้ง (แต่ไม่ร้อน) ทําขอบกันเพื่อมิให้กระจัดกระจาย ในตอนเช้าควรพรมน้ําให้ชื้นเพื่อเด็กจะได้สะดวกในการปั้น
และทรายไม่ฟุ้งเข้าตาเด็ก รูปของบ่อทราย อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกลมแต่ต้องไม่เป็นมุมแหลมเพราะจะเกิดอันตราย นอกจากนี้ควรมีวิธีการปิดกั้นมิให้สัตว์เลี้ยงลงไปทําความ
สกปรกด้วย
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2. ที่เล่นน้ํา
เด็กทั่วไปชอบเล่นน้ํา การเล่นน้ํานอกจากจะสร้างความพอใจให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้แก่เด็กอีกด้วย เด็กจะเรียนรู้ว่าน้ําเป็นของเหลว
เมื่ออยู่ในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเหมือนภาชนะนั้น เมื่อถูกผ้าจะทําให้เปียก นอกจากนี้ยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร โดยการกรอกใส่ขวด ตวงด้วยถ้วย
อุปกรณ์ที่ใส่น้ํา อาจเป็นถังที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะหรืออ่างน้ําวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี สําหรับเด็กควรมีผ้าพลาสติก
กันเสื้อผ้าเปียก
3. มุมช่างไม้
วัยของเด็กกําลังต้องการการออกกําลังในการเคาะ ตอก ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยฝึกการใช้มือและตา
ให้สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังจะเป็นการฝึกฝนให้รักงานช่วยปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วย
มุมนี้ควรจัดในที่ร่มนอกห้อง ครูจะต้องแนะนําการเล่น ไม่นําเครื่องมือไปตอกทุบผู้อื่น ขนาดของโต๊ะและวัสดุควรให้เหมาะกับตัวเด็ก
4. บล็อกกลวง
หมายถึง แท่งไม้กลวง เช่น ที่จัดในมุมห้องเรียนแต่มีขนาดใหญ่กว่า (แต่เบาเพราะกลวง) อาจทําด้วยไม้ กล่องเปล่าห่อกระดาษสีให้ดูเหมือน
อิฐ เด็กจะนําไปใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างอาจไม่เสร็จใน 1 วันหรือในช่วงเวลาที่กําหนด ครูจะต้องไม่สั่งรื้อ เด็กจะเป็นผู้รื้อเอง ครูเป็นผู้แนะนําให้เก็บเข้าที่อย่างเป็น
ระเบียบ
5. บ้านต้นไม้
โรงเรียนที่มีพื้นที่เหมาะสมสามารถสร้างบ้านต้นไม้ซึ่งรวมสื่อที่พัฒนาประสาทรับรู้ของเด็กอนุบาล เช่น ตาข่ายสําหรับปีน ชิงช้า ราวทรงตัว
ไม้ลื่น ตาข่ายใยแมงมุม ฯลฯ
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6. เครื่องเล่นสนาม
หมายถึง เครื่องเล่นที่เด็กอาจปีนป่าย หมุน โยก ทําออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น
1. เครื่องเล่นสําหรับปีนป่าย เช่น ตาข่ายสําหรับปีน
2. เครื่องเล่นสําหรับโยก หรือไกว เช่น ม้าไม้ ชิงช้า ม้านั่งโยก
3. เครื่องเล่นสําหรับหมุน เช่น ม้าหมุน ตาข่ายใยแมงมุม
4. บาร์โหนสําหรับเด็กขนาดเล็ก
5. ราวหรือต้นไม้สําหรับเดินทรงตัว
การติดตั้งเครื่องเล่น ควรติดตั้งบนพื้นสนามหญ้า เพื่อความปลอดภัยในการเล่น และควรติดตั้งให้ห่างกันพอสมควรเมื่อเกิดการพลัดตกหกล้ม
จะได้ไม่ฟาดถูกคนอื่นหรือเครื่องเล่นอื่น นอกจากนี้ควรได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องเล่น มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยเสมอ
7. เกมการละเล่น
เกมการละเล่น เช่น เกมการเล่นของไทย ได้แก่ มอญซ่อนผ้า รีๆข้าวสาร แม่งู และเกมการละเล่นของท้องถิ่น การเล่นต้องใช้บริเวณที่กว้าง
จึงใช้บริเวณสนามหญ้า อาจมีร่มรําไร การเล่นอาจเล่นเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นัก ก่อนเล่นครูอธิบายกติกาและสาธิตให้เด็กเข้าใจ เพราะการเล่นเกมต้องเข้าใจกติกา เด็กในวัยนี้ครู
ไม่ควรนําเกมที่มีกติกายากๆมาให้เด็กเล่นเพราะจะทําให้เกิดความเครียด
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เกมการศึกษาในระดับปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมการศึกษาประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
รวบยอดเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ เรีย นรู้ เกมการศึ กษาจะต่ างจากการเล่ น อย่ างอื่ น เพราะเกมการศึ กษาแต่ล ะชุดมี วิ ธีการเล่ นโดยเฉพาะ เด็ กสามารถเล่น เดี่ย วหรือเล่น เป็น กลุ่ ม
เด็กสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกหรือไม่ได้ด้วยตนเอง
เกมการศึกษาจะช่วยพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประสบการณ์สําคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้
1. พัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ( มฐ. ๑๐ ) คือ มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา ผ่านการจัดประสบการณ์การเล่นเกมการศึกษา ได้แก่
- การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ และจับคู่การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ ความยาว ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร
- การคัดแยก การจําแนกและการจัดกลุ่มสิ่งต่างตามลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง
- การบอกและเรียงลําดับกิจกรรม หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา หรือเรียงลําดับสิ่งของ
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-

การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
การบอกและแสดงตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยรูปภาพ
การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ
การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนของสิ่งต่างๆ
การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
การบวกและแสดงอันดับที่ของสิ่งของต่างๆ
๒. พัฒนาเด็กในด้านอารมณ์ และสังคม การที่เด็กได้ลงมือกระทําเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ในขณะเล่นเกมการศึกษาเด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในการเรียนอย่างมีส่วนร่วม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพราะการเล่นเกมการศึกษาเป็นการเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นตามกติกาและวิธีการเล่น นอกจากนี้ยังมี
ผลที่เกิดจากการเล่นเกมการศึกษาอีกหลายประการ ได้แก่ เด็กจัดภาพหรือจับคู่ภาพวางเรียงเป็นชุดให้เป็นระเบียบ เด็กเล่นเป็นกลุ่มหลายๆคนเด็กเรียนรู้และเล่นร่วมกัน
เด็กมีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รู้จักการแบ่งปันและการรอคอย
๓. พัฒนาเด็กในด้านกล้ามเนื้อเล็ก ในขณะเด็กเล่นเกมการศึกษาจะหยิบจับแผ่นภาพแล้วนํามาจัดวางเป็นคู่ เรียงลําดับหรือจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละเกม เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว
กิจกรรมที่จัด
เกมการศึกษาในระดับปฐมวัย มีดังนี้
๑. การจับคู่ เพื่อฝึกการสังเกตสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน อาจเป็นการเปรียบเทียบภาพต่างๆ แล้วจัดเป็นคู่ๆตามจุดมุ่งหมายของเกมแต่ละชุด มีหลายแบบ
ดังนี้
๑.๑ จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
๑.๒ จับคู่ภาพสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
๑.๓ จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
๑.๔ จับคู่ภาพเต็มกับภาพแยกส่วน
๑.๕ จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
๑.๖ จับคู่ภาพที่ซ้อนกัน
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๑.๗ จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
๑.๘ จับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน
๑.๙ จับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
๒. การต่อภาพให้สมบูรณ์ เพื่อฝึกการสังเกตรายละเอียดของภาพที่เหมือนกันหรือต่างกันเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ขนาด ลวดลาย เช่น ภาพตัดต่อเด็กเล่นในสนาม
ภาพตัดต่อดอกไม้
๓. การวางภาพต่อปลายหรือโดมิโน เพื่อฝึกการสังเกตสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาด้าน
อารมณ์สังคมในการเล่นเป็นกลุ่ม
๔. การเรียงลําดับ เพื่อฝึกความสามารถในการจําแนก สังเกตความเหมือนกันหรือต่างกันของแบบรูปต่างๆ เรียนรู้รูปเรขาคณิต การเรียงลําดับมีหลายแบบ
ดังนี้
๔.๑ เรียงลําดับตามขนาด ความยาว ปริมาณ จํานวน ใหญ่ –เล็ก หนัก – เบา
๔.๒ เรียงลําดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง เช่น กิจวัตรประจําวัน วงจรชีวิตของสัตว์
๕. การจัดหมวดหมู่ เพื่อฝึกการแยกสิ่งต่างๆออกเป็นพวกๆ ฝึกการสังเกตรายละเอียดของภาพ สังเกตภาพกับสัญลักษณ์ ในการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ทําได้ ๒
ลักษณะ คือ การจัดวัสดุต่างๆหรือสิ่งของในชีวิตประจําวัน และการจัดหมวดหมู่ที่เป็นภาพ
๖. การสังเกตรายละเอียดของภาพหรือลอตโต เพื่อฝึกการสังเกตรายละเอียดต่างๆในส่วนภาพใหญ่และภาพย่อย ที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน
เพื่อตัดสินใจเลือกภาพที่มีความเหมือน
๗. พื้นฐานการบวก เป็นเกมการศึกษาที่ฝึกทักษะทางตัวเลข ฝึกการบวกเลข การรู้ค่าจํานวน ความแตกต่างของภาพและจํานวนต่างๆในภาพ
กระบวนการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาสําหรับเด็กระดับปฐมวัยในชั้นเรียนมีหลายวิธี สําหรับเด็กที่ไม่คุ้นเคยการเล่นเกมการศึกษามาก่อน การจัดประสบการณ์
จะแตกต่างจากการสอนเด็กที่เคยเล่นมาก่อน และควรจัดให้เล่นเกมง่ายๆ จํานวนน้อยชิ้น วิธีเล่นไม่ยุ่งยากก่อนเล่นเกมที่ยาก การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีดังนี้
๑. จัดให้เด็กเล่นทั้งชั้น โดยให้เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม แล้วแจกชิ้นส่วนของเกมกับเด็กให้กระจาย อาจแจกให้เด็กรับผิดชอบ ๒ – ๓ คนต่อชิ้น แล้วครู
ชี้แจงวิธีการเล่น การสังเกตภาพ ให้เด็กชูภาพของตนเองให้เพื่อนดูทีละคนแล้วจับคู่ภาพที่เหมือนกัน เมื่อเด็กทุกคนเห็นตรงกันว่าถูกต้อง ให้นําภาพทั้ง ๒ ภาพมาวางคู่กัน
โดยให้วางขอบล่างแผ่นภาพเกมให้เสมอกัน ครูให้เด็กคนถัดไปแสดงภาพแล้วดําเนินการต่อไปแบบเดียวกัน จนครบทุกคู่หรือครบชุด
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2. จัดให้เด็กเล่นเป็นกลุ่ม ครูอาจจัดเกมการศึกษาไว้ประจําตามโต๊ะที่จัดไว้เป็นกลุ่มๆ แล้วหมุนเวียนให้เด็กเล่น ในขณะเด็กเล่นครูคอยแนะนําวิธีการเล่น
หรือบางครั้งครูอาจเข้าร่วมเล่นเกมการศึกษากับเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ครูสังเกตเห็นว่าเด็กยังไม่เข้าใจวิธีการเล่น หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น
ในระหว่างที่เด็กเล่นเกมการศึกษา ครูควรให้กําลังใจแก่เด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหา เมื่อเด็กเล่นเกมการศึกษาได้แล้ว ให้เด็กเปลี่ยนไปเล่นเกมการศึกษา
ชุดอื่นๆ ทุกครั้งที่เด็กเล่นเกมการศึกษาเสร็จแต่ละชุด ครูควรเตือนให้เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้ากล่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะเล่นเกมการศึกษาชุดต่อไป
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษานอกจากใช้เวลาในกิจกรรมเกมการศึกษาแล้ว ครูอาจจัดให้เด็กเล่นนอกเวลาได้ เช่น ในตอนเช้า หรือ กิจกรรมการเล่น
ตามมุม หรือตอนเย็นระหว่างรอผู้ปกครองมารับ

๑
การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. ชื่อครูและชื่อพี่เลี้ยง
๒. ชื่อตนเอง
๓. สัญลักษณ์ประจําตัวและของใช้ส่วนตัว
ของเด็ก
๔. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
๕.การเล่นอย่างปลอดภัย

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
๒. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/ กิจกรรม
ต่างๆด้วยตนเอง
๓. การเล่นและทํากิจกรรมด้วยตนเองและ
กับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
๔. การพูดแนะนําชื่อของตนเอง
๕. ชื่อครูประจําชั้น ชื่อครูพี่เลี้ยง
๖. การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็ก
และของใช้ส่วนตัว
๗. การแนะนํา และสํารวจสถานที่ต่างๆ
เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ห้องเรียน
โรงอาหาร ห้องน้ํา
๘. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- การสวัสดี– การขอบคุณ- การขอโทษ
๙. การพูดแสดงความคิดความรู้สึก และ
ความต้องการ
๑๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
๒. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/ กิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเอง
๓. การเล่นและทํากิจกรรมด้วยตนเองและกับผู้อื่น
ได้อย่างปลอดภัย
๔. การพูดแนะนําชื่อเด็กชื่อครูชื่อพี่เลี้ยง และ
ชื่อเพื่อน
๕. การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กและ
ของใช้ส่วนตัว
๖. การแนะนําและสํารวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ํา อาคารเรียน
สนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ําที่ถูกวิธี
๗. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน
๘. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- การสวัสดี- การขอบคุณ
- การขอบใจ- การขอโทษ
๙. การพูดเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง
๑๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

๒
รายการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.2.2)
มฐ ๔ ตบช๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๖ ตบช๖.๑ (๖.๑.๒) (๖.๑.๓)
ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)
มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๒ (๑๐.๒.๒)

อนุบาลปีที่ ๒
มฐ ๑ ตบช๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)
มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๑.๒)

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๑ ตบช ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)
มฐ 6 ตบช ๖.๑ (๖.๑.๑)
ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๒)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๒)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๒)
ประสบการณ์สําคัญ ร่างกาย
ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
อิสระ
1.1.3 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
กิจวัตรประจําวัน
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขนิสัยที่ดี
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขนิสัย
ในกิจวัตรประจําวัน
ที่ดีในกิจวัตรประจําวัน

๓
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
อารมณ์
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
กิจวัตรประจําวัน
๑.๒.๔ (๕) การทํางานศิลปะ
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
สังคม
อารมณ์
๑.๓.๑ (๑) การช่วยเหลือตนเองใน
1.2.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ชีวิตประจําวัน
ดนตรี
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
ของห้องเรียน
(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อยและ
สติปัญญา
กลุ่มใหญ่
1.4.1 (๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
เล่นต่างๆ
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะโดยใช้
๑.๒.๔ (๕) การทํางานศิลปะ
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
สังคม
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ 1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองใน
ให้สมบูรณ์
ชีวิตประจําวัน
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
สติปัญญา
1.4.1 (๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม

อนุบาลปีที่ ๓
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
อารมณ์
1.2.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
๑.๒.๔ (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.1 (1) ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
๑.๓.๔ (๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของห้องเรียน
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

๔
รายการ

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ ๑

-

อนุบาลปีที่ ๒
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๑๓) การจับคู่ภาพเหมือนและ
ความสัมพันธ์
๑.๔.๔ (๑) การสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว

อนุบาลปีที่ ๓
สติปัญญา
1.4.1 (๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๕) การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
๑.๔.๔ (๑) สํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว

-

-

๕
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

แนวคิด

ปฐมนิเทศเป็นสัปดาห์แรกที่ครูแนะนําเด็กให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับ โรงเรียน ของใช้ส่วนตัว ชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง สัญลักษณ์ประจําตัว สถานที่
ในโรงเรียน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงในกิจวัตรประจําวันได้อย่างถูกต้องตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี รวมทั้งการเล่น การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัย
ที่ดี

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์
กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

1.3.1 เล่นและทํากิจกรรม ๑. เล่นอย่างปลอดภัยได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ชี้แนะ

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้

2.1.1 การเดินตามแนวที่ 2. เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดได้
กําหนดได้
2.2.2 เขียนรูปวงกลมตาม ๓. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
แบบได้

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

๑. ชื่อครูและชื่อพี่เลี้ยง
๒. ชื่อตนเอง
๓. สัญลักษณ์ประจําตัวและ
เครื่องใช้ของตัวเอง
๔.การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
๕.การเล่นอย่างปลอดภัย

๖
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก 4.1 สนใจ มีความสุข
ทางศิลปะ ดนตรี
และแสดงออกผ่าน
และการเคลื่อนไหว งานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

6.1 ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน

มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย

8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม

6.2 มีวินัยในตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

4.1.1 สนใจ มีความสุข
๔. สนใจและทํางานศิลปะอย่าง
ผ่านงานศิลปะ
มีความสุข
4.1.3 สนใจมีความสุข
๕. เคลื่อนไหวประกอบเพลงได้
และแสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
6.1.๒ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง
6.1.3 ใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
(๕) การทํางานศิลปะ

๖. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้ 1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
๗. ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้
(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ช่วยเหลือ
ประจําวัน
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั
๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
สังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน

8.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง ๙. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

๗
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐาน
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๒ มีความสามารถ ๑๐.๒.๒ คาดเดาสิ่งที่
มีความสามารถใน
ในการคิดเชิงเหตุผล อาจจะเกิดขึ้น
การคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๐. ต่อชิ้นส่วนภาพให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์

๘

วันที่

1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. แนะนําอุปกรณ์เครื่อง
เคาะจังหวะ
๒. เล่นกับอุปกรณ์เครื่อง
เคาะจังหวะ

2

๑. ทบทวนการเล่นกับ
อุปกรณ์เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐานตามสัญญาณปกติ
เร็วและหยุด

3

๑. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
๒. เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงสวัสดีเธอจ๋า

4
5

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยปฐมนิเทศ
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
๑. ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง
๑. แนะนําอุปกรณ์วาดภาพ ๑.. แนะนํามุม
๒. ชื่อตนเอง
(สีเทียน) วิธีใช้ วิธีเก็บ
ประสบการณ์
๒. สาธิตการลากเส้น
๒. สร้างข้อตกลง
๓. ทดลองลากเส้น
๓. ทดลองเล่น
๔. แนะนําการเก็บ
ของเล่น
๑. สัญลักษณ์ประจําตัว ๑. สาธิตการลากเส้น
๑. แนะนํามุม
และเครื่องใช้ของตนเอง ๒. ลากเส้นอย่างอิสระ
ประสบการณ์
๒. การเก็บเครื่องใช้
๒. ทบทวนข้อตกลง
ของตนเอง
๓. ทดลองเล่น
๔. แนะนําการเก็บ
ของเล่น
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ๑. แนะนําของเล่นที่มีรูป ๑. แนะนํามุมประสบการณ์
๑. การเข้าแถว
วงกลม (ฮูลาฮูป/ห่วงยาง) ๒. ทบทวนข้อตกลง
๒. การรับประทานอาหาร
๒. เขียนรูปวงกลมตามแบบ ๓. ทดลองเล่น
๓. การดื่มนม
๔. แนะนําการเก็บ
ของเล่น
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เขียนรูปวงกลมตามแบบ
เล่นตามมุม
๑. การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ประสบการณ์
๒.. การนอนและเก็บที่นอน
อย่างอิสระ

๑. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
๒. เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงชื่อของเธอ
๑. เคลื่อนไหวร่างกาย
การเล่นอย่างปลอดภัย
ประกอบเพลงชื่อของเธอ ๑. เล่นของเล่นตามมุม
๒. หัดเดินตามเส้นตรงที่กําหนด ๒.เล่นเครื่องเล่นสนาม

เขียนรูปวงกลมตามแบบ

เล่นตามมุม
ประสบการณ์
อย่างอิสระ

การเล่นกลางแจ้ง
เดินสํารวจบริเวณต่างๆ
รอบโรงเรียน

เกมการศึกษา
สร้างความคุ้นเคย
ในห้องเรียนโดยการเล่น
ตามมุมอิสระ

๑. สร้างข้อตกลงในการ
สร้างความคุ้นเคย
เล่นเครื่องเล่นสนาม
ในห้องเรียนโดยการเล่น
๒. แนะนําเครื่องเล่นสนาม ตามมุมอิสระ
แต่ละชิ้น
๓. ทดลองเล่นเครื่องเล่น
๑. แนะนําอุปกรณ์การ
เล่นน้ําเล่นทราย วิธีใช้
และวิธีเก็บ
๒. เล่นน้ําเล่นทราย
๓.ทําความสะอาดร่างกาย
๑. ทบทวนข้อตกลงในการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. แนะนําเครื่องเล่น
๓. ทดลองเล่นเครื่องเล่น
๑. สาธิตการเดินตาม
เส้นตรง
๒.เดินตามเส้นตรง

สํารวจของเล่นของใช้
ในมุมบทบาทสมมุติแล้ว
จับคู่ของที่เหมือนกัน
จับคู่เด็กหญิงหรือเด็กชาย
ที่แต่งกายเหมือนกัน
เล่นภาพตัดต่อ
(จํานวน ๔ ชิ้น)

๙
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๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. แนะนําอุปกรณ์เคาะจังหวะ เล่นกับอุปกรณ์เคาะจังหวะ
๒. เล่นกับอุปกรณ์ เคลื่อนไหวพื้นฐานตามสัญญาณฯ
๓. เคลื่อนไหวพื้นฐานประกอบเพลงสวัสดีเธอจ๋า
๔. เคลื่อนไหวพื้นฐานประกอบเพลงชื่อของเธอ
๕. เคลื่อนไหวประกอบเพลงชื่อของเธอ
หัดเดินตามเส้นตรงที่กําหนด

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. แนะนํามุมประสบการณ์
สร้างข้อตกลง แนะนําการเก็บ
และทดลองเล่น (๓ วัน)
๒. เล่นตามมุมประสบการณ์
อย่างอิสระ (๒ วัน)

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง
2. ชื่อตนเอง
3. สัญลักษณ์ประจําตัวและของใช้
ส่วนตัวของเด็ก
4. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
5. การเล่นอย่างปลอดภัย

1. แนะนําอุปกรณ์วาดภาพ (สีเทียน) วิธีใช้ วิธีเก็บ
และสาธิตการลากเส้น
2. สาธิตการลากเส้น และลากเส้นอย่างอิสระ
3. แนะนําของเล่นที่มีรูปวงกลม (ฮูลาฮูปหรือห่วงยาง)
และเขียนรูปวงกลมตามแบบ
4. เขียนรูปวงกลมตามแบบ
5. เขียนรูปวงกลมตามแบบ

หน่วย
ปฐมนิเทศ
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
๑. เดินสํารวจบริเวณต่างๆ รอบโรงเรียน
๒. สร้างข้อตกลง แนะนําเครื่องเล่นสนาม ทดลองเล่น
๓. แนะนําอุปกรณ์การเล่นน้ําเล่นทราย วิธีใช้ วิธีเก็บ
๔. สร้างข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น แนะนํา
เครื่องเล่นและทดลองเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. สาธิตการเดินตามเส้นตรงบนอุปกรณ์ เดินตามเส้นตรง

1. สร้างความคุ้นเคยในห้องเรียนโดยการเล่นตามมุม
อย่างอิสระ
2. สร้างความคุ้นเคยในห้องเรียนโดยการเล่นตามมุม
อย่างอิสระ
3. สํารวจและจับคู่ของเล่นของใช้ที่เหมือนกัน
4. จับคู่เด็กหญิงเด็กชายที่แต่งกายเหมือนกัน
5. เล่นภาพตัดต่อจํานวน ๔ ชิ้น

๑๐
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (๒) การเล่นเครื่อง
1. ครูแนะนําชื่ออุปกรณ์หรือเครื่องเล่นดนตรีประกอบ
รู้จักอุปกรณ์และเล่นอุปกรณ์ได้ ดนตรีประกอบ
จังหวะ เช่น กรับ ฉิ่ง แทมมารีน ระฆังสามเหลี่ยม
ลูกแซก กลอง และวิธีการเล่น พร้อมสาธิตวิธีการเล่น
จังหวะ
2. ให้เด็กเลือกหยิบเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจแล้วให้
เด็กเล่นตามวิธีการของตนเองและวิธีการของครู
๓. ครูทบทวนชื่อและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (๓) การพูดและ
ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง 1. ครูแนะนําชื่อเล่นและชื่อจริงของครู แล้วให้เด็กพูด
บอกชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยงได้
สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ตามพร้อมกัน
ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง
๒. พี่เลี้ยงแนะนําชื่อเล่นและชื่อจริงของตนเอง แล้วให้
เด็กพูดตามพร้อมกัน
๓. เด็กนั่งเป็นวงกลม ครูให้ตุ๊กตาผ้าเด็กคนหนึ่งถือไว้
พร้อมกับเคาะจังหวะปกติ เมื่อครูหยุดเคาะจังหวะ
ตุ๊กตาผ้าอยู่ที่ใครเด็กคนนั้นต้องบอกชื่อครูหรือครูพี่
เลี้ยงให้ได้(ครูช่วยเหลือและชี้แนะ)
๔. ทบทวนชื่อครูและชื่อครูพี่เลี้ยง พร้อมกับติดบัตรคํา
ชื่อครูและชื่อครูพี่เลี้ยงไว้ที่ป้ายนิเทศ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
(๒) การเขียนภาพ
๑. ครูแนะนําอุปกรณ์วาดภาพ(สีเทียน) วิธีการใช้และ
๑. รู้จักอุปกรณ์วาดภาพและ
วิธีเก็บสีเทียน
วิธีใช้ วิธีเก็บ
๒. ครูสาธิตการลากเส้นอิสระ
๒. ลากเส้นอิสระได้
๓. ให้เด็กแต่ละคนลงมือปฏิบัติลากเส้นอิสระโดยให้
เด็กเลือกใช้สีเทียนตามความสนใจ
๔. เด็กส่งผลงานและเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อ

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ
เช่นกรับ ฉิ่ง กลอง
แทมมารีน ระฆัง
สามเหลี่ยม ลูกแซก

สังเกต
การรู้จักอุปกรณ์และ
เล่นอุปกรณ์

ตุ๊กตาผ้า

สังเกต
การบอกชื่อครู
ชื่อพี่เลี้ยง

1. กระดาษ
2. สีเทียน

สังเกต
๑. การรู้จักอุปกรณ์
วาดภาพและวิธีใช้ วิธี
เก็บ
๒. การลากเส้นอิสระ

๑๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นได้
๒. เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณ
โรงเรียน

(๑) การสังเกต
สิ่งต่างๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ต่างกัน

กิจกรรมเกมการศึกษา
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นตามมุมได้

(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนํามุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุม
ธรรมชาติและมุมพลาสติกสร้างสรรค์
๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นและ
วิธีการเก็บของเล่น
๓. ให้เด็กทดลองเล่น ๒ มุม ได้แก่ มุมหนังสือ
มุมบล็อค เด็กที่เหลือให้เล่นมุมพลาสติกสร้างสรรค์
ในระหว่างที่เด็กเล่น ครูคอยให้คําแนะนําและสังเกต
วิธีการเล่นของเด็ก
๔. ครูพูดเชิญชวนให้เด็กเปลี่ยนมุมและสลับการเล่น
อย่างทั่วถึง
๕. หมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่
๖. ครูพูดชมเชยเด็กที่เล่นถูกวิธีและเล่นเก็บของเข้าที่
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในบริเวณ
รอบโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ําห้องส้วม
สนามเด็กเล่น อาคารเรียน แปลงเกษตร
2. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงร่วมกันในการเดินสํารวจ
สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียน
๓. เด็กเดินสํารวจบริเวณต่างๆรอบโรงเรียน
๔. ครูกับเด็กร่วมกันสรุปว่าสถานที่ต่างๆในบริเวณ
โรงเรียนมีอะไรบ้าง
5. ครูพาเด็กไปทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําของเล่นในมุมประสบการณ์ เช่น มุม
บทบาทสมมุติ มุมบล็อก และวิธีการเล่นในแต่ละมุม
2.เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
3.เมื่อหมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่

สื่อ
การประเมินผล
๑. มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การปฏิบัติตาม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ข้อตกลงเกีย่ วกับการ
เล่น
๒. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สถานที่จริงในโรงเรียน สังเกต
การรู้จักสถานที่ต่าง ๆ
ในบริเวณโรงเรียน

๑.มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การปฏิบัติตาม
๒.เครื่องเคาะจังหวะ ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่นตามมุม

๑๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑.เคลื่อนไหวพื้นฐานได้
๒.เคลื่อนไหวร่างกายตาม
สัญญาณได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑.บอกชื่อตนเอง สัญลักษณ์
เครื่องใช้ของตนเองได้
๒.เก็บเครื่องใช้ของตนเองได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
1. ครูทบทวนการเล่นกับอุปกรณ์เครื่องเคาะจังหวะและ
อยู่กับที่
แนะนําอุปกรณ์การให้สัญญาณและจังหวะ
(๒) การเคลื่อนไหว
๒ .ครูสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ
เคลื่อนที่
๒.๑ ให้จังหวะ ๑ ครั้งอย่างสม่ําเสมอ หมายถึงให้เด็ก
เดินหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะปกติ
๒.๒ ให้จังหวะ ๒ ครั้งติดกัน หมายถึงให้เด็กหยุดการ
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒.๓ ให้จังหวะ “รัว” หมายถึง ให้เด็กเคลื่อนไหว
อย่างเร็วหรือเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
๓.ครูให้สัญญาณจังหวะตามข้อตกลง เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
(๒) การฟังและ
๑. ชื่อตนเอง
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ชื่อของเธอ และ
ปฏิบัติตาม
สัญลักษณ์
ทําท่าทางประกอบเพลง
คําแนะนํา
เครื่องใช้ของ
2. ครูบอกข้อตกลงเมื่อร้องเพลงจบ 1 ครั้งให้แต่ละ
ตนเอง
คนบอกชื่อของตนเอง
๒. วิธีเก็บเครื่องใช้ 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปชื่อของเด็กทุกคนในชั้นเรียน
ของตนเอง
๔. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเครื่องใช้ของตนเองที่ใช้ใน
ห้องเรียน เช่น แก้วน้ํา แปรงสีฟัน รองเท้า และให้เด็ก
สังเกตสัญลักษณ์ที่เครื่องใช้ของตนเอง
๕. ครูแจกสัญลักษณ์ประจําตัวให้เด็กคนละ ๑ แผ่น
เพื่อนําสัญลักษณ์ไปวางคู่กับสัญลักษณ์ที่ชั้นวางเครื่องใช้

สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๑.การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
๒.การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามสัญญาณ

๑. เพลง ชื่อของเธอ
๒. เครื่องใช้ของเด็ก
๓. ป้ายสัญลักษณ์
ประจําตัวเด็กคนละ
๑ แผ่น

สังเกต
๑.การบอกชื่อตนเอง
สัญลักษณ์เครื่องใช้
ของตนเอง
๒.การเก็บเครื่องใช้
ของตนเองได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๑๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจและทํางานศิลปะอย่าง
มีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทํางานศิลปะ

กิจกรรมการเล่นตามมุม
(2) การปฏิบัติตน
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ เป็นสมาชิกที่ดีของ
การเล่นได้
ห้องเรียน
๒.เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
(๓) การเล่นเครื่อง
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ เล่นอย่างปลอดภัย
การเล่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๖. ครูและเด็กร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการ
วางสัญลักษณ์ว่าวางได้ถูกต้องหรือไม่
๑. ครูแนะนําอุปกรณ์วาดภาพ(สีเทียน) วิธีการใช้และ
วิธีเก็บสีเทียน
๒. ครูสาธิตการลากเส้นอิสระ
๓. ครูให้เด็กแต่ละคนลงมือปฏิบัติลากเส้นอิสระโดยให้
เด็กเลือกใช้สีเทียนตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้คําแนะนํา
การใช้สีเทียน เชิญชวนให้เด็กลากเส้นอิสระ
๕. เด็กส่งผลงานที่ครูและเก็บอุปกรณ์เข้าที่
1. ครูแนะนํามุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุม
ธรรมชาติและมุมพลาสติกสร้างสรรค์
๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นและ
วิธีการเก็บของเล่น
๓. ให้เด็กทดลองเล่น ๒ มุม ได้แก่ มุมธรรมชาติ มุม
พลาสติกสร้างสรรค์ เด็กที่เหลือให้เล่นมุมบล็อค ใน
ระหว่างที่เด็กเล่น ครูคอยให้คําแนะนําและสังเกต
วิธีการเล่นของเด็ก
๔. ครูพูดเชิญชวนให้เด็กเปลี่ยนมุมและสลับการเล่น
อย่างทั่วถึง
๕ .หมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่
๖. ครูพูดชมเชยเด็กที่เล่นถูกวิธีและเล่นเก็บของเข้าที่

สื่อ

การประเมินผล

1. กระดาษ
สังเกต
2. สีเทียน
ความสนใจและทํางาน
๓.เครื่องเคาะจังหวะ ศิลปะอย่างมีความสุข

๑. มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
1. การปฏิบัติตาม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ข้อตกลงเกีย่ วกับ
การเล่น
๒. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น ๑. สนามเด็กเล่น
๒. นกหวีด
สนาม
๒. ครูแนะนําเครื่องเล่นสนามและสาธิตการเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

สังเกต
การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่น

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นตามมุมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
การประเมินผล
๓. เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจของ
ตนเองโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๔. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเพื่อเตรียมตัวไป
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําของเล่นในมุมประสบการณ์ เช่น
๑. มุมประสบการณ์ สังเกต
มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก และวิธีการเล่นในแต่ละมุม ในห้องเรียน
การปฏิบัติตาม
2. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๒. เครือ่ งเคาะจังหวะ ข้อตกลงเกี่ยวกับ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่
การเล่นตามมุม

๑๕
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวพื้นฐานได้
2. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. เข้าแถวเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. รับประทานอาหารและ
ดื่มนมด้วยตนเองได้

(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูทบทวนการเล่นกับอุปกรณ์เครื่องเคาะจังหวะและ
แนะนําอุปกรณ์การให้สัญญาณและจังหวะ
๒. ครูสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ
๒.๑ ให้จังหวะ ๑ ครั้งอย่างสม่ําเสมอ หมายถึงให้เด็ก
เดินหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะปกติ
๒.๒ ให้จังหวะ ๒ ครั้งติดกัน หมายถึงให้เด็กหยุดการ
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒.๓ ให้จังหวะ “รัว” หมายถึง ให้เด็กเคลื่อนไหว
อย่างเร็วหรือเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
๓. ครูให้สัญญาณจังหวะตามข้อตกลงเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
4. ครูพูดเนื้อเพลง สวัสดีเธอจ๋า เด็กพูดตาม ครูร้อง
เพลง สวัสดีเธอจ๋า เด็กร้องเพลงสวัสดีเธอจ๋าตามครู
5. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า พร้อมกัน
6. เด็กร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง
อย่างอิสระ
การปฏิบัติกิจวัตร 1. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการดื่มนมโดยใช้หลอด
ประจําวัน
และให้เด็กฝึกปฏิบัติดื่มนมด้วยตนเอง
1. การเข้าแถว
2. ครูแนะนําวิธีการเดินต่อแถวพร้อมสาธิตวิธีการเดิน
2. การรับประทาน แถว
อาหารและดื่มนม 3. เด็กฝึกปฏิบัติการเดินแถว โดยมีครูคอยชี้แนะ
4. ครูพาเด็กเดินต่อแถวไปโรงอาหาร

สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. เพลง สวัสดีเธอจ๋า ๑. การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบเพลง

1. นมโรงเรียน
2. อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร

สังเกต
1. การเข้าแถวเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้
2. การรับประทาน
อาหารและดื่มนมด้วย
ตนเอง

๑๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. สนใจและทํางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพ
(1) การสังเกต
ลักษณะโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. ครูสนทนาและสาธิตวิธีการใช้ช้อนส้อมในการ
รับประทานอาหารที่ถูกวิธี
6. เด็กฝึกปฏิบัติการใช้ช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหาร
1. ครูนําของเล่นที่มีรูปวงกลม เช่น จานพลาสติก
1. กระดาษ
กระทะ เตาขนมครก ฮูลาฮุป ห่วงยาง อย่างละ ๒ ชิ้นมา 2. สีเทียน
แสดงให้เด็กดู
3.ของเล่น
๒. ให้เด็ก ๓ คน มาเลือกหยิบของเล่น ๑ ชิ้น ตามความ
สนใจ จนครบตามจํานวนเด็ก
๓. ครูหยิบของเล่น ๑ ชิ้น เช่น จานพลาสติก เอามือลูบ
ขอบรอบนอกเบา ๆ พร้อมกับพูดว่า จานมีรูปเป็น
วงกลม
๔. ให้เด็กกลุ่มที่หยิบจาน เอามือลูบขอบรอบนอกของ
จาน พร้อมกับพูดว่า จานมีรูปวงกลม
๕. ครูหยิบของเล่นอีก ๑ ชิ้น เช่น ห่วงยาง เอามือลูบ
ขอบรอบนอกเบาๆ พร้อมกับพูดว่าห่วงยางมีรูปวงกลม
๖. เด็กกลุ่มที่หยิบห่วงยาง เอามือลูบรูปขอบรอบนอก
ตามครู พร้อมกับพูดว่า ห่วงยางมีรูปวงกลม
๗. ครูจัดกิจกรรมทํานองเดี๋ยวกันกับสื่อที่มีรูปวงกลมจน
ครบทุกชิ้นและให้เด็กทําตามทุกครั้ง
๘. เด็กใช้สีเทียนวาดรูปวงกลมตามของเล่นที่ตนเอง
หยิบอย่างอิสระ
๙.เด็กส่งผลงานและเก็บอุปกรณ์เข้าที่

การประเมินผล

สังเกต
1. ความสนใจและ
การทํางานศิลปะอย่าง
มีความสุข
2. การเขียนรูปวงกลม
ตามแบบ

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นได้
๒.เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ของเล่นของใช้ที่
เหมือนกันได้

(1) การสังเกต
ลักษณะ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนํามุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุม
ธรรมชาติและมุมพลาสติกสร้างสรรค์
๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นและ
วิธีการเก็บของเล่น
๓. ให้เด็กเล่น ๒ มุม ตามความสนใจ ในระหว่างที่เด็ก
เล่นครูคอยให้คําแนะนําและสังเกตการเล่น
๔. ครูพูดเชิญชวนให้เด็กเปลี่ยนมุมและสลับการเล่น
อย่างทั่วถึง
๕. หมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่
๖. ครูพูดชมเชยเด็กที่เล่นถูกวิธีและเล่นเก็บของเข้าที่
๑. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นน้ําเล่นทราย และสาธิต
อุปกรณ์ในการเล่นน้ําเล่นทราย
๒. เด็กเล่นน้ําเล่นทราย ตามความสนใจ โดยมีครูชี้แนะ
และดูแลความปลอดภัย
๓. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กเก็บอุปกรณ์ ทําความ
สะอาดอุปกรณ์ และทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําชื่อของเล่นของใช้ หุ่นจําลองสัตว์และ
ผลไม้ในมุมบทบาทสมมุติ และสาธิตการจับคู่ของเล่น
ของใช้รวมทั้งหุ่นจําลองที่เหมือนกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
2. จัดเด็กเป็นคู่เข้ามุมบทบาทสมมุติเพื่อจับคู่ของเล่น
ของใช้และหุ่นจําลอง คู่ละ ๑ ชนิด
3. ให้เด็กบอกชื่อสิ่งที่เด็กจับคู่เหมือนกันให้เพื่อนฟัง
๔. ครูและเด็กร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

สื่อ
การประเมินผล
๑. มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
1. การปฏิบัติตาม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ข้อตกลงเกีย่ วกับ
การเล่น
๒. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

อุปกรณ์เล่นน้ํา
เล่นทราย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑.ข องเล่นของใช้ใน สังเกต
ห้องเรียน
การจับคู่ของเล่น
๒. หุ่นจําลองสัตว์
ของใช้ท่ีเหมือนกัน
และผลไม้

๑๘
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวพื้นฐานได้
2. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ
2.นอนและเก็บที่นอนโดยมีผู้
ช่วยเหลือ

(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
1.การใช้ห้องน้ํา
2.การนอนและ
เก็บที่นอน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูทบทวนการเล่นกับอุปกรณ์เครื่องเคาะจังหวะ
และแนะนําอุปกรณ์การให้สัญญาณและจังหวะ
๒. ครูสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ
๒.๑ ให้จังหวะ ๑ ครั้งอย่างสม่ําเสมอ หมายถึงให้
เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะปกติ
๒.๒ ให้จังหวะ ๒ ครั้งติดกัน หมายถึงให้เด็กหยุด
การเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒.๓ ให้จังหวะ “รัว” หมายถึง ให้เด็กเคลื่อนไหว
อย่างเร็วหรือเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
๓.ครูให้สัญญาณจังหวะตามข้อตกลงเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
4. ครูพูดเนื้อเพลง ชื่อของเธอ เด็กพูดตาม ครูร้อง
เพลง สวัสดีเธอจ๋า เด็กร้องเพลง ชื่อของเธอตามครู
5. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ชื่อของเธอ พร้อมกัน
6. เด็กร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ
เพลงอย่างอิสระ
1. ครูพาเด็กเข้าแถวไปห้องน้ําห้องส้วม สาธิต
วิธีการใช้ห้องน้ําห้องส้วม และให้เด็กฝึกปฏิบัติจริง
2. ครูสาธิตวิธีการปูที่นอน การพับที่นอน และเก็บที่
นอนเข้าที่
3. เด็กฝึกปฏิบัติการปูที่นอนและการเก็บที่นอน
โดยครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง ชื่อของเธอ

สังเกต
1. การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบเพลง

1. ห้องน้ําห้องส้วม
2. เครื่องนอน

สังเกต
1. การใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ
2. การนอนและเก็บที่
นอนโดยมีผู้ช่วยเหลือ

๑๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจและ เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
(1) การสังเกต
ลักษณะโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเล่นตามมุม
เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่นได้

(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับรูปวงกลม
2. เด็กหยิบของเล่นของใช้รูปวงกลมในมุมบทบาท
สมมติหรือมุมประสบการณ์อื่น ๆ มาสํารวจลักษณะ
ภายนอกและใช้เป็นแบบ แล้วใช้สีเทียนวาดอย่าง
อิสระ
๓. หมดเวลาเด็กส่งผลงานและเก็บอุปกรณ์เข้าที่
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์และวิธีการเล่นในแต่ละ
มุม แล้วให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
2. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
3.เมื่อหมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นของใช้เข้าที่
๑. ครูและเด็กร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการเล่น
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูแนะนําเครื่องเล่นสนามและสาธิตการเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจของ
ตนเองโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๔. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเพื่อเตรียมตัว
ไปทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับการแต่งกายของเด็กหญิงและ
เด็กชาย
2. ครูสาธิตวิธีการเล่นจับคู่เด็กหญิงและเด็กชาย
ที่แต่งกายเหมือนกัน
3. เด็กลองเล่นเกมจับคู่การแต่งกายเหมือนกัน
4. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมแล้วให้
เด็กหญิงหรือเด็กชายจับคู่กับเด็กที่แต่งกายเหมือนกัน

สื่อ
1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. ของเล่นของใช้ใน
มุมประสบการณ์ต่างๆ

การประเมินผล
สังเกต
ความสนใจและการ
เขียนรูปวงกลมตาม
แบบ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นเข้าที่
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น

-

สังเกต
การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น

๒๐
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลงได้
2. หัดเดินตามเส้นตรงที่
กําหนดได้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
บอกวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
(๒) การเขียนภาพ
สนใจและ เขียนรูปวงกลมตาม (1) การสังเกต
แบบได้
ลักษณะโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(2) การปฏิบัติตน
เก็บของเล่นเข้าที่ได้เมื่อมีผู้
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชี้แนะ
ห้องเรียน

การเล่นอย่าง
ปลอดภัย
1. เล่นของเล่น
ตามมุม
2. เล่นเครื่องเล่น
สนาม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ชื่อของเธอ พร้อมกับ
แสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
๒. ครูสาธิตการเดินตามเส้นตรงที่กําหนด
3. ให้เด็กหัดเดินตามเส้นตรงที่ครูกําหนด พร้อมกับ
ร้องเพลงชื่อของเธอ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. เพลงชื่อของเธอ 1. การเคลื่อนไหว
3. กระดาษแล็คซีน ร่างกายประกอบเพลง
2. การหัดเดินตาม
เส้นตรงที่กําหนด

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นของเล่นตามมุม และ
การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๒. ครูเขียนข้อตกลงในการเล่นของเล่นตามมุมและ
การเล่นเครื่องเล่นสนามตามคําบอกของเด็กลงใน
กระดาษปรู๊ฟ
๓. ครูสรุปด้วยคําคล้องจอง”เล่นอย่างปลอดภัย”
๔. เด็กท่องคําคล้องจองตามครู
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับรูปวงกลม
2. เด็กหยิบของเล่นของใช้รูปวงกลมในมุมบทบาท
สมมติหรือมุมประสบการณ์อื่น ๆ มาสํารวจลักษณะ
ภายนอกและใช้เป็นแบบ แล้วใช้สีเทียนวาดอย่างอิสระ
๓.หมดเวลาเด็กส่งผลงานและเก็บอุปกรณ์เข้าที่
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์และวิธีการเล่น
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
2. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
3.หมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บของเล่นของใช้เข้าที่

๑. กระดาษปรู๊ฟ
สังเกต
และปากกาเมจิก
การบอกวิธีการเล่น
๒. คําคล้องจอง”เล่น อย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัย”

1. กระดาษ
2. สีเทียน
3.ของเล่นของใช้ใน
มุมประสบการณ์
ต่างๆ
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
ความสนใจและการ
เขียนรูปวงกลมตาม
แบบ
สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
(๒) การเคลื่อนไหว
1. ครูสาธิตการเดินตามเส้นตรงบนไม้ทรงตัวหรือขอบ
เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนด เคลือ่ นที่
สนามหรือเส้นบนพื้นทราย
ได้
2. เด็กหัดเดินตามเส้นตรงบนวัสดุตามข้อ ๑
3. เด็กปฏิบัติจริงโดยเดินตามเส้นตรงที่ครูกําหนดให้
๔. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา
(6) การต่อชิ้นเล็ก
1. ครูนําภาพตัดต่อเด็กหญิง เด็กชาย ที่สมบูรณ์มา
ต่อชื้นส่วนภาพ ให้เป็นภาพที่ เติมในชิ้นใหญ่ใหญ่
แสดงให้เด็กดู
สมบูรณ์ได้
สมบูรณ์
2. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อ เด็กหญิง เด็กชาย
3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมแจกภาพตดต่อ
ให้เด็กกลุ่มละ ๑ ชุด
๔. เด็กแต่ละกลุ่มต่อชิ้นส่วนภาพเด็กหญิง เด็กชายให้
เป็นภาพที่สมบูรณ์
๕. เมื่อหมดเวลาหยุดเล่น เด็กช่วยกันเก็บเกมภาพตัดต่อ
เข้าที่

สื่อ
๑. ไม้ทรงตัว
๒. ขอบสนาม
๓. เส้นบนพื้นทราย

การประเมินผล
สังเกต
การเดินตามแนว
เส้นตรงที่กําหนด

เกมภาพตัดต่อ
เด็กหญิง เด็กชาย
(จํานวน ๔ ชิ้น)

สังเกต
การต่อชื้นส่วนภาพ
ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ
ด้านสังคม
๑๐.ต่อชิ้นส่วนภาพให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์

๘.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๙.ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
๗.ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ

๖.รับประทานอาหารด้วยตนเอง

5.เคลื่อนไหวประกอบเพลง

ด้านร่างกาย
4.สนใจและทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข

3.เขียนวงกลมตามแบบ

๒.เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนด

๑.เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒๒

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
คําอธิบาย
ชื่อ
ด้านสังคม

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ
๑

๑๐.ต่อชิ้นส่วนภาพให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์

๘.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๙.ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
๗.ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ

๖.รับประทานอาหารด้วยตนเอง

5.เคลื่อนไหวประกอบเพลง

ด้านร่างกาย
4.สนใจและทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข

3.เขียนวงกลมตามแบบ

๒.เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนด

๑.เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒๓

ด้านสติปัญญา

ควรส่งเสริม

หมายเหตุ

1

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
๑. การทําความเข้าใจข้อตกลงในห้องเรียน ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๒. ชื่อครูประจําชั้น
นิทานเรื่อง โรงเรียนแสนสนุก
๓. ชื่อโรงเรียน
2. ชื่อโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
๔. การจับคู่ภาพเหมือน
๓. สํารวจอาคารต่างๆในโรงเรียน
๔. บุคลากรในโรงเรียน
๕. มารยาทในโรงเรียน
๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน
๗. การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับจํานวน
การต่อภาพให้สมบูรณ์

มาตรฐาน
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
ตัวบ่งชี้
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
สภาพที่พึงประสงค์
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
มฐ 5 ตบช 5.1 (5.1.1)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.1 (9.๒.๑)

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๒)
ตบช 2.2 (2.2.๓)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.๑)
ตบช 4.1 (4.1.๓)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
นิทานเรื่อง หมีน้อยจะไปโรงเรียน
๒. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
๓. ทําแผนผังในโรงเรียน
๔. บุคคลในโรงเรียนและบทบาทหน้าที่ของบุคคล
๕. ทําแผนที่การเดินทางมาโรงเรียน
๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน
และโรงเรียน
๗. การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับจํานวน
การต่อภาพให้สมบูรณ์ การเรียงลําดับ
เหตุการณ์ การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ.2 ตบช 2.๑ (2.๑.๒)
ตบช 2.2 (2.2.๓)
มฐ.๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.๓)
มฐ 5 ตบช 5.๔ (5.๔.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ ๘ ตบช ๘.๑ (๘.๑.๑)
ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

2

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)

ประสบการณ์สําคัญ ร่างกาย
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(5) การฉีก
1.1.4 (3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (1) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
(5) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.3 (1) การปฏิบัติตนในความเป็น
คนไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

อนุบาลปีที่ ๒
ตบช 9.๒ (9.๒.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑)
ตบช 10.1 (10.1.๒)

ร่างกาย
1.1.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(ริบบิ้น)
1.1.2 (๒) การเขียนภาพ
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก ตัด ปะและ
ร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
อารมณ์
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.๒ (๙.๒.๑)
ตบช 9.๒ (9.๒.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑)
ตบช 10.1 (10.1.๒)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)
ร่างกาย
1.1.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(เชือก)
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
อารมณ์
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
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รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสม
ในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน

อนุบาลปีที่ ๒
(๕) การทํางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๓

สังคม
สังคม
๑.๓.๒ (๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของ
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้ํา
ในความเป็นไทย
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
(๔) การศึกษานอกสถานที่
ในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
1.3.4 (๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ห้องเรียน
1.3.4 (๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
๑.๓.๕ (๒) การเล่นและทํางานร่วมกับกับผู้อื่น
ห้องเรียน
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๓) การฟัง นิทาน
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
และความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
ที่ถูกต้อง
จากบนลงล่าง
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
จากบนลงล่าง
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน
อย่างเหมาะสม
หรือคําคุ้นเคย
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รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

การนับปากเปล่า 1 - 5

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
(๑๗) การคาดเดา คํา วลีหรือประโยค
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน
ที่มีโครงสร้างซ้ําๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ
ที่ถูกต้อง
ในชีวิตประจําวัน
(๒๑) การเขียนคําที่มีความหมายกับ
(๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ตัวเด็กและคําคุ้นเคย
ความยาว ความสูง น้ําหนัก
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ปริมาตร
ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
1.4.4 (๑) การสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
๑. การนับ
๑. การนับ
๑. การนับปากเปล่า 1 – ๑๐
๑. การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๒. จับคู่ ๑ ต่อ ๑
๒. การนับและแสดงจํานวน ๑-๕
๓. ตําแหน่งและทิศทาง
๓. ตําแหน่งและทิศทาง
๑. ทักษะการสังเกต
๑. ทักษะการสังเกต
๒. การสํารวจ
๒. การสํารวจ
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รายการ
อนุบาลปีที่ ๑
พัฒนาการทางภาษา ๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
และการรู้หนังสือ
๒. การฟังเพลงนิทานคําคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
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หน่วย การจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
โรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้ เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สําหรับเด็ก เด็ก ควรทําความรู้จักบุคคลในโรงเรียน การอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความ
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข ปลอดภัยของตนเอง
นิสัยที่ดี
และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้
2.2 ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กัน

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.1 เล่นและทํา
๑. เล่นอย่างปลอดภัย ๑.๑.๔ การรักษาความ
๑. การทําความเข้าใจข้อตกลง
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ปลอดภัย
ในห้องเรียน
ด้วยตนเองเมื่อมีผู้ชี้แนะ
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง ๒. ชื่อครูประจําชั้น
ปลอดภัย
๓. ชื่อโรงเรียน
๑.๒.๒ การเล่น
๔. การจับคู่ภาพเหมือน
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๒.๑.๑ เดินตามแนวที่ ๒. เดินตามแนว
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กําหนดได้
เส้นตรงที่กําหนดได้
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2.2.๒ การเขียนรูป
วงกลมตามแบบได้

๓. เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒ การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การฉีก
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ 4.1 สนใจมีความสุขและ ๔.๑.๑ สนใจมีความสุข ๔. สนใจ แสดงออก
แสดงออกทางศิลปะดนตรี แสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดงออกผ่านงาน ผ่านงานศิลปะ
และการเคลื่อนไหว
ดนตรี และการ
ศิลปะ
เคลื่อนไหว
4.1.3 สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม

5.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

6.2 มีวินัยในตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทํางานศิลปะ

๕. สนใจ แสดง
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
ท่าทางเคลื่อนไหว
(๕) การทํากิจกรรมศิลปะ
ประกอบเพลงจังหวะ ต่าง ๆ
และดนตรี

5.๑.1 บอกหรือชี้ได้ว่า ๖. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่ง ๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
สิ่งใดเป็นของตนเอง
ใดเป็นของตนเอง
อารมณ์
และสิ่งใดเป็นของผู้อื่น
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของ ๗. เก็บของเล่นของใช้ ๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตาม
ประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ 7.2 มีมารยาทตาม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

สภาพที่พึงประสงค์

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
จบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
9.2 อ่าน เขียนภาพและ 9.2.1 อ่านภาพและ
สัญลักษณ์ได้
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

๘. ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๙. ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม
(๒)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน
๑.๓.๓ การปฏิบัติตนในความ
เป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาสมมติ

1.4.1 การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสม
ในการพูด
๑๐. อ่านภาพและพูด (๑๐) การอ่านหนังสือภาพ
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1 มีความสามารถใน 10.1.๑ บอกลักษณะ
การคิดรวบยอด
ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๑. บอกลักษณะของ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาท เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
สัมผัส
(๑) การสังเกตลักษณะโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
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วันที่
1

2

3

เคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน สัญญาณ
จังหวะ
๒. เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง สวัสดีเธอจ๋า
๑. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
๒. เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงสวัสดีเธอจ๋า
๓. หัดเดินตามเส้นตรง
ที่กําหนด
๑. ฝึกการเคลื่อนไหว
พื้นฐาน
๒. เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง โรงเรียนของเรา
๓. หัดเดินตามเส้นตรง
ที่กําหนด

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยโรงเรียนของเรา
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
๑. เตรียมเด็กนั่งเป็นรูปตัวยู ๑. แนะนําอุปกรณ์
๑. แนะนํามุม
วิธีใช้ วิธีเก็บ
ประสบการณ์
๒. ครูร้องเพลงชื่อของเธอ
๒. สาธิตการลากเส้น ๒. สร้างข้อตกลง
๓. ชื่อครูประจําชั้น
๓. ทดลองเล่น 2 มุม
๔. เด็กร้องเพลงสวัสดีเธอจ๋า ๓. ทดลองลากเส้น
๔ แนะนําการเก็บของ
เล่น
๑. หัดร้องเพลงชื่อของเธอ ลากเส้นสีเทียนอิสระ ๑. แนะนํามุมต่ออีก
๒. ชื่อครูประจําชั้น
2 มุม
๓. การปฏิบัติตนเมื่อพบกัน
๒. ทดลองเล่น 4 มุม
ร้องเพลงสวัสดี
๓. แนะนําการเก็บของ
เล่น

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
๑. สร้างข้อตกลงในการ เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
นักเรียนหญิง นักเรียนชาย
เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. แนะนําเครื่องเล่น
แต่ละชิ้น
๓. ทดลองเล่น

๑. แนะนําอุปกรณ์
การเล่นน้ํา เล่นทราย
วิธีใช้วิธีเก็บ
๒. เล่น
๓. วิธีเก็บและทําความ
สะอาดร่างกาย
๑. สร้างข้อตกลงของห้องเรียน เขียนรูปวงกลมตามแบบ ๑. แนะนําเพิ่มอีก 1 มุม ๑. แนะนําอุปกรณ์การ
๒. ชื่อโรงเรียน
เล่นน้ํา เล่นทราย วิธีใช้
๒. เลือกเล่น 4 มุม
วิธีเก็บ
๓. ร้องเพลงโรงเรียนของเรา
๒. เล่น
๔. นับเลข 1 – 5
๓. วิธีเก็บและทําความ
สะอาดร่างกาย

เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
ครูผู้หญิง ครูผู้ชาย

เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
กล่องดินสอ ดินสอ
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วันที่
4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
๑. ฝึกการเคลื่อนไหว ๑. ชื่อโรงเรียน
เขียนรูปวงกลมตาม
เล่นตามมุม 4 มุม
พื้นฐาน
๒. ร้องเพลงโรงเรียน-ของเรา แบบ
๑. มุมหนังสือ
๒. เคลื่อนไหวประกอบ ๓. นับเลข 1 – 5
๒. มุมบ้าน
เพลงโรงเรียนของเรา
๓. มุมบล็อก
๔. มุมธรรมชาติ
๓. หัดเดินตามเส้นตรง
ที่กําหนด
๑. ฝึกการเคลื่อนไหว ๑. เด็กกับสัญลักษณ์
เขียนรูปวงกลมตาม
เล่นตามมุม 4 มุม
แบบ
พื้นฐาน
๒. ชื่อครูประจําชั้น
๒. เคลื่อนไหวประกอบ ๓. ชื่อโรงเรียน
เพลงโรงเรียนของเรา ๔. ร้องเพลงโรงเรียนของเรา
๓. หัดเดินตามเส้นตรง ๕. นับเลข 1 - 5
ที่กําหนด

กลางแจ้ง
การละเล่นพื้นบ้าน
แมงมุมขยุ้มหลังคา

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
โต๊ะ เก้าอี้

การเดินตามแนวเส้นตรง เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
ได้
โรงเรียน ธงชาติ

12

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วย โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. การเดินตามแนวกระเบื้องเป็นเส้นตรงประกอบ
เพลงบรรเลง
๒. การเดินตามแนวเส้นตรงบนกระดาษกาวย่น
ประกอบเพลงบรรเลง
๓. การเดินตามแนวเส้นเชือกประกอบเพลงบรรเลง
๔. การเดินตามแนวเส้นชอล์กขีดบนพื้นประกอบ
เพลงบรรเลง
๕. การเดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดประกอบเพลง
บรรเลง

๑. การทําความเข้าใจข้อตกลง
ในห้องเรียน
๒. ชื่อครูประจําชั้น
๓. ชื่อโรงเรียน

๑. การลากเส้นอิสระด้วยสีเทียน
๒. การเขียนภาพรอบวัสดุเป็นวงกลม
๓. พิมพ์ภาพจากวัสดุที่เป็นวงกลม
๔. ปั้นดินน้ํามันขดให้เป็นวงกลม
๕. ฉีกกระดาษเป็นวงกลม

หน่วย
โรงเรียนของเรา
6.กิจกรรมเกมการศึกษา

.

4.กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมบ้าน

5.กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นสนามเด็กเล่น
๒. เล่นน้ํา – เล่นทราย (2วัน)
๓. การละเล่นพื้นบ้าน
(มอญซ่อนผ้า)
๔. การเล่นเกมเดินเก็บของ

๑. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน นักเรียนหญิง นักเรียนชาย
๒. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ครูผู้หญิง ครูผู้ชาย
๓. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน กล่องดินสอ ดินสอ
๔. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน โต๊ะ เก้าอี้
๕. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน โรงเรียน ธงชาติ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(1) เคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนไหวและ
(๓) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
ตามเสียงเพลง
สนใจแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
สวัสดีเธอจ๋า

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการให้สัญญาณ จังหวะ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ครูสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ 2. เพลงส่วนต่างๆของ
2.1 ให้ จั งหวะ 1 ครั้ ง สม่ํ าเสมอแสดงว่ าให้ ร่างกาย
เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามจังหวะ
2.2 ให้ จั ง หวะ 2 ครั้ ง ติ ด กั น แสดงว่ า ให้
“หยุด” การเคลื่อนไหว เด็กจะต้องหยุดนิ่งในท่า
นั้นจะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าไม่ได้
2.3 ให้จั งหวะรัว แสดงว่าให้ เด็ กเคลื่ อนไหว
อย่างเร็ว หรือเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น
3. ครูสาธิตการเคาะจังหวะและแสดงท่าทางโดย
ปรบมือ ผงกศีรษะ
- เด็กทําตามข้อ 2 อีกครั้ง
4. ครูพูดเนื้อเพลง สวัสดีเธอจ๋า เด็กพูดตาม ครู
ร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า เด็กร้องเพลงพร้อมแสดง
ท่าทาง
- เด็ กจั บ คู่กับ เพื่ อนร้ องเพลงและแสดงท่ าทาง
ประกอบเพลง
5. เด็กนั่งในท่าสบาย ๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
2. เก็บสีเข้าที่ได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
ชื่อครูประจําชั้น

(5) การทํางานศิลปะ
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมเด็กให้นั่งตามสัญลักษณ์ของตนเอง
เป็นรูปตัวยู โดยครูร้องเพลงชื่อของเธอและช่วยให้
เด็กนั่งตรงกับสัญลักษณ์ของตนเอง
2. ครูและเด็กร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋าและให้เด็กนั่ง
ในท่าสบายๆ
- ครูแนะนําชื่อครูประจําชั้น โดยครูบอกชื่อแล้ว
ให้เด็กพูดตาม 4 – 5 ครั้ง และครูบอกหน้าที่
ครูประจําชั้น
- ครูสอนและดูแลเด็กตั้งแต่มาโรงเรียนจนกลับ
บ้าน เด็กควรปฏิบัติตนอย่างไรกับครูประจําชั้น
3. เด็กและครูร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า พร้อมทั้งทํา
ท่าทางประกอบเพลง
1. ครูนําสีเทียนแท่งใหม่มาให้เด็กดูและลองจับคู่
แนะนําวิธีการจับสีให้ถูกต้องและทดลองเก็บสีใส่
กล่องให้เหมือนเดิมครบแล้วใส่ตะกร้าที่ครู เด็กทํา
3 รอบ ครูเคาะจังหวะหยุด
2. ครูแจกกระดาษและสีให้ 1 แท่ง 1 แผ่น ให้
เด็กลากเส้นตามที่ครูสาธิตและลากเส้นเองอย่าง
อิสระ
3. เด็กนําผลงานมาส่งครูเขียนชื่อและสัญลักษณ์
4. ครูแนะนําให้เด็กเก็บสีใส่กล่องและเก็บไว้ใน
ตะกร้า

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ
- เพลงชื่อของเธอ
- สวัสดีเธอจ๋า

สังเกต
การฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

1. สีเทียน
2. ตะกร้า
3. เครื่องเคาะจังหวะ
4. กระดาษ A 4

สังเกต
1. การสนใจการแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
2. การเก็บสีเข้าที่ได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เล่นตามมุม
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง (5) การเล่นเครื่อง
เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นสนาม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนํามุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ
มุมบล็อก มุมบ้าน มุมธรรมชาติ และมุม
พลาสติก สร้างสรรค์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
การเก็บ
3. ครูให้เด็กทดลองเล่น 2 มุม มุมบล็อกและมุม
หนังสือ เด็กที่เหลือให้เล่นมุมพลาสติกสร้างสรรค์
และดูเพื่อนๆ
4. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุม ครูคอยชี้แนะตอน
เก็บของให้เข้าที่และเลือกมุมใหม่เล่น
5. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อย
6. ครูชมเชยเด็กที่เล่นถูกวิธีและเก็บของเข้าที่
1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงในการที่จะลงไปเล่น
สนามเด็กเล่น
2. ครูแนะนําเครื่องเล่นและสาธิตการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม
3. ให้เด็กเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจ
โดยครูดูและความปลอดภัย
4. ครูให้สัญญาณหยุดเล่นและพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย
5. ครูชมเชยเด็กที่รู้จักรอคอย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. มุมประสบการณ์
2. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
1. การเล่นของเล่นมุม
ประสบการณ์อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. สนามเด็กเล่น

สังเกต
เล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) จับคู่สิ่งต่างๆได้
การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพนักเรียนหญิงภาพ
นักเรียนชาย
2. ครูสาธิตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
3. เด็กเล่นเกม
4. หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเก็บเกมเข้าที่

สื่อ
เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
จับคู่ภาพเหมือน
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
1. สนใจแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
จังหวะ
2. เดินตามเส้นตรง
ที่กําหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) เคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกหรือชี้ได้ว่า
สัญลักษณ์ใดเป็น
ของตนเอง
2. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(1) พูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
(2) การปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนําอุปกรณ์การให้สัญญาณและจังหวะ
2. ทบทวนข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ
3. ครูสาธิติการให้สัญญาณจังหวะและแสดงท่าทาง
ปรบมือ ผงกศีรษะ
- เด็กทําตามข้อ 3 อีก 2 ครั้ง
4. ครูให้เด็กร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า พร้อมจับคู่แสดง
ท่าทางประกอบเพลง 2 ครั้ง
5. ครูสาธิตการเดินตามเส้นตรงที่กําหนดเด็กเดินตาม
ครู 2 รอบ ให้เด็กนั่งท่าสบาย ๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

1. ชื่อครูประจําชั้น
1. ครูเตรียมเด็กให้นั่งตามสัญลักษณ์ของตนเองโดยครู เครื่องเคาะจังหวะ
2. การปฏิบัติตนเมื่อพบ ร้องเพลง ชื่อของเธอ และเด็กตอบตรงไหนเป็นชื่อตน
ครู
2. ครูกล่าวสวัสดีเด็กและสนทนากับเด็กว่าเด็กพบครู
เด็กต้องกล่าวคําว่าสวัสดี พร้อมพนมมือไหว้ ให้เด็ก
ทดลองทํา ผู้ชายพูดว่า สวัสดีครับ ผู้หญิงพูดว่า
สวัสดีค่ะ
3. ครูทบทวนชื่อครูประจําชั้นและเล่นบทบาทสมมติ
การพบกันและกล่าวคําทักทาย
4. ครูและเด็กร้องเพลงสวัสดีเธอจ๋า พร้อมแสดงท่าทาง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. การสนใจแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
และจังหวะ
2. การเดินตาม
เส้นตรงที่กําหนดได้

สังเกต
1. การบอกหรือชี้ได้
ว่าสัญลักษณ์ใดเป็น
ของตนเอง
2. การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(5) การทํางานศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
2. เก็บสีเข้าที่ได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรม
(3) การเล่นมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
1. เล่นอย่าง
อย่างปลอดภัย
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. สนใจแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
2. เก็บสีเข้าที่ได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

1. ครูทบทวนวิธีใช้สีเทียนและเก็บสี
2. ครูสาธิตการลากเส้นโดยใช้สีเทียน เด็กทําตามและ
ลากเส้นบนกระดาษอย่างอิสระ
3. เด็กนําผลงานมาส่งครูเขียนชื่อและสัญลักษณ์และนํา
ผลงานของเด็กเก็บไว้ที่แสดงผลงาน
4. ครูแนะนําให้เด็กเก็บสีใส่กล่องแล้วนํามาส่งครูใส่ตะกร้า
1. ครูทบทวนข้อตกลงการเล่นมุมต่างๆ
2. ครูสาธิตการเล่นมุมบทบาทสมมติและธรรมชาติ
3. เด็กเลือกเล่นมุมทั้ง 4 มุม
4. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุมครูคอยชี้แนะเก็บของเข้าที่
และเลือกมุมใหม่ (เด็กเลือก 2 มุม)
5. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
เข้าที่ให้เรียบร้อย
6. ครูสอนเพลง เก็บของเข้าที่ เด็กร้องเพลงตามครู
3 รอบ

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. มุม
ประสบการณ์
3. เพลงเก็บของ
เข้าที่

สังเกต
1. การเล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการลงไป บ่อน้ํา – บ่อทราย
2. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา – เล่นทราย
3. เด็กเล่นน้ํา – เล่นทราย และเลือกตามความสนใจ
โดยครูดูแลความปลอดภัย
4. ครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กทําความสะอาดอุปกรณ์

1. บ่อน้ํา
2. บ่อทราย
3. อุปกรณ์การเล่น
น้ํา เล่นทราย
4. เครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
1. การเล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

การจับคู่สิ่งต่างๆได้

การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

เล่นน้ํา – เล่นทราย แล้วเก็บเข้าที่ เด็กทําความ
สะอาดร่างกาย
5. ครูชมเชยเด็กที่รู้จักรอคอยและช่วยเหลือกัน
และกัน
1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เหมือน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ภาพครูผู้ชาย ภาพครูผู้หญิง
2. ภาพครูผู้ชาย
2. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 3. ภาพครูผู้หญิง
3. เด็กเล่นเกม
4. หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดและเก็บของ
เข้าที่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
ได้

20

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. สนใจแสดง
ท่าทางประกอบ
เพลงและจังหวะ
2. เดินตามแนว
เส้นตรงที่กําหนด
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) เคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) เคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบได้
2. อ่านและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้

(2) การฟังและปฏิบัติ ๑. ชื่อโรงเรียน
ตามคําแนะนํา
๒. การนับปากเล่า
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทบทวนข้อตกลงการให้สัญญาณและจังหวะ
2. ครูสาธิตการให้สัญญาณและจังหวะการแสดง
ท่าทางปรบมือ ผงกศรีษะ ตามจังหวะ 1 ครั้ง 2
ครั้ง และรัว
3. ให้เด็กทําตามข้อ 2 ซ้ําอีก 3 รอบ
4. ครูสอนเพลง โรงเรียนของเรา เด็กร้องเพลง
ตามครู 3 รอบ เด็กร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ประกอบพร้อมๆกัน
5. เด็กเดินตามเส้นตรงที่กําหนด ใช้มือขวาถือหู
จับถ้วยพลาสติกเดิน ๒ รอบ
1. ครูสร้างข้อตกลงในการเดินออกนอกห้องเรียน
2. เด็กเดินไปดูชื่อโรงเรียนครูอ่านชื่อโรงเรียนเด็ก
อ่านตาม 2 – 3 ครั้ง แล้วเดินกลับห้องเรียน
3. เด็กร้องเพลงโรงเรียนของเราพร้อมทั้งปรบมือ
4. เด็กปรบมือพร้อมทั้งนับปากเปล่า 1 - 5

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงโรงเรียนของเรา
3. กระดาษกาวหนังไก่
ติดบนพื้นเป็นเส้นตรง
๔. ถ้วยพลาสติก

สังเกต
1. สนใจแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
2. เดินตามแนวเส้นตรงที่
กําหนด

ป้ายชื่อโรงเรียน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การอ่านและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
การเขียนภาพ

กิจกรรม
(3) การเล่นตามมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นเครื่องเล่น
1. เล่นอย่าง
อย่างปลอดภัย
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เตรียมจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพ
2. ครูสาธิตการเขียนวงกลม
3. เด็กนําวัสดุที่เป็นรูปวงกลมมาเป็นแบบในการ
เขียนรูปวงกลมและระบายสี
4. เด็กนําผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อและปั๊ม
สัญลักษณ์และนําไปเก็บที่แสดงผลงาน
5. เด็กช่วยเก็บสีและของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูทบทวนข้อตกลง
2. เด็กเลือกเล่นประสบการณ์ตามความสนใจ
3. ได้ยินสัญญาณ เปลี่ยนมุม ครูคอยชี้แนะและ
เก็บของเข้าที่และเลือกมุมใหม่ (คนละ 2 มุม)
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณและร้องเพลงเก็บ
ของเข้าที่ เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
5. ครูชมเชยเด็กที่แบ่งของเล่นให้กันและกันและ
เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่น -เล่นทราย
2. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา
-เล่นทราย
3. เด็กเล่นน้ํา – เล่นทรายและเลือกตามความ
สนใจโดยครูดูแลความปลอดภัย

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4
3. วัสดุที่มีลักษณะเป็น
รูปวงกลม เช่น จาน
แก้วน้ํา

สังเกต
การเขียนรูปวงกลมตาม
แบบ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. มุมประสบการณ์
3. เพลงเก็บของเข้าที่

สังเกต
1. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. บ่อน้ํา – บ่อทราย
2. อุปกรณ์เล่นน้ํา –
เล่นทราย
3. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
1. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(13) จับคู่สิ่งต่างๆได้

การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กทําความสะอาด
อุปกรณ์ เล่นน้ํา – เล่นทราย แล้วเก็บเข้าที่ เด็ก
ทําความสะอาดร่างกาย
5. ครูชมเชยเด็กที่รู้จักรอคอยและช่วยเหลือกัน
และกัน
1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพกล่องสีภาพ
ดินสอ
2. ครูสาธิตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
3. เด็กเล่นเกม
4. หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเก็บเกมเข้าที่

สื่อ

เกมจับคู่ภาพ
ภาพกล่องสี
ภาพดินสอ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. สนใจแสดง
ท่าทางประกอบ
เพลงและจังหวะ
2. เดินตาม
เส้นตรงตามที่
กําหนด
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
2. อ่านภาพและ
พูดข้อความด้วย
ภาษาของตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) เคลื่อนไหวอยู่
การเคลื่อนไหว
กับที่
สร้างสรรค์
(2) เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) เคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง

(2) การฟังและปฏิบัติ 1. ชื่อโรงเรียน
ตามคําแนะนํา
2. การนับปากเปล่า
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทบทวนการให้สัญญาณและจังหวะ
2. ครูสาธิตการให้สัญญาณและจังหวะการแสดง
ท่าทางปรบมือตามจังหวะ 1 ครั้ง 2 ครั้ง และรัว
3. ให้เด็กทําตามข้อ 2 ซ้ําอีก 3 รอบ
4. เด็กร้องเพลงโรงเรียนของเราและแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง 3 รอบ
5. เด็กเดินตามเส้นตรงที่กําหนดแบมือขวา ครูวาง
สีเทียนบนมือเด็กทีละคนเดินช้าๆห่างกันหนึ่งช่วง
แขน เดิน ๒ รอบ
1. เตรียมเด็กให้นั่งตามสัญลักษณ์ของตนเอง
2. เด็กดูภาพ โรงเรียนครูถามว่ามีอะไรอยู่ในภาพ
3. เด็กอ่านภาพและพูดด้วยภาษาของตนเอง
4. เด็กบอกชื่อโรงเรียนของเราพร้อมทั้งร้องเพลง
5. เด็กนับ 1 – 5 พร้อมปรบมือ

สื่อ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงโรงเรียน
3. เส้นตรงที่กําหนด
(กาวย่น)

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การสนใจแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงและจังหวะ
2. การเดินตามเส้นตรง
ตามที่กําหนด

1. ภาพโรงเรียน
สังเกต
2. ชื่อโรงเรียน
๑. การฟังและพูดโต้ตอบ
3. เพลงโรงเรียนของเรา เกี่ยวกับเรือ่ งที่ฟังได้
๒. การอ่านภาพโรงเรียน
ด้วยข้อความเป็นของ
ตนเอง
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(5) การทํางานศิลปะ
สร้างสรรค์
(2) การปฏิบัติตนเป็น
1. สนใจแสดงออก สมาชิกที่ดี
ผ่านงานศิลปะ
2. เก็บของเข้าที่ได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรม
(3) การเล่นมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมกลางแจ้ง (๕) การละเล่นพื้นบ้าน
เล่นกิจกรรมแมง ของไทย
มุมขยุ้มหลังคา
อย่างปลอดภัยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพให้เด็ก
1. สีเทียน
2. ครูสาธิตการวาดภาพด้วยสีเทียนแบบอิสระ
2. กระดาษ A4
3. เด็กวาดภาพจากสีเทียนได้อย่างอิสระ
4. เด็กนําผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อและสัญลักษณ์
นําไปเก็บที่แสดงผลงาน
5. เด็กช่วยกันเก็บสีและของใช้เข้าที่เรียบร้อย

สังเกต
1. การสนใจแสดงออกใน
การวาดภาพสีเทียน
2. การเก็บของเข้าที่ได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
เล่น
3. ได้ยินสัญญาณเปลี่ยนมุม ครูคอยชี้แนะและ
เก็บของเข้าที่ เด็กเลือกมุมใหม่ (คนละ 2 มุม)
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณร้องเพลงเก็บของ
เข้าที่เด็กเก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
5. ครูชมเชยเด็กที่แบ่งของเล่นให้เพื่อนและเก็บ
ของเข้าที่
วิธีเล่น
๑. จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆละ๓-๕คนนั่งเป็น
วงกลม๒.ทุกคนยื่นมือเข้าไปในวงกลม จับหลังมือ
ต่อกันยกขึ้นลง และพูดคําคล้องจองแมงมุม
จบคําคล้องจองให้เอามือจับหูตนเองใครจับช้า
เป็นคนสุดท้ายต้องออกจากการเล่น
๓. ร้องใหม่จนผู้เล่นเหลือ ๒ คนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

สังเกต
1. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

1. มุมประสบการณ์
2. เครื่องเคาะจังหวะ
3. เพลงเก็บของเข้าที่

คําคล้องจองแมงมุม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) จับคู่สิ่งต่างๆได้
การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เหมือนกัน
ภาพโต๊ะ เก้าอี้
2. ครูสาธิตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
3. เด็กเล่นเกม
4. หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเก็บเกมเข้าที่

สื่อ
เกมจับคู่ภาพ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพโต๊ะ เก้าอี้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
(1) เคลื่อนไหวอยู่กับที่
จังหวะ
(2) การเคลื่อนไหว
1. สนใจแสดง
เคลื่อนที่
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
2. เดินตามเส้นตรง
ที่กําหนดได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพและ
พูดข้อความตาม
ภาษาของตน
2. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบได้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเคาะจังหวะ
2. ครูสาธิตการให้สัญญาณจังหวะและแสดงท่าทาง
ปรบมือ ผงกศรีษะ ยกมือทั้ง 2 ข้าง
3. เด็กทําตาม 2 ครั้ง
4. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลงโรงเรียนของเรา
5. เด็กเดินถือป้ายชื่อตนเองโดยใช้นิ้วชี้มือขวาคล้อง
ป้ายชื่อเดินตามเส้นตรงที่กําหนด 2 รอบ
6. เด็กนั่งสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(1) การฟังและปฏิบัติตาม ๑. อ่านภาพโรงเรียน 1. เตรียมเด็กนั่งตามสัญลักษณ์ของตนเอง
คําแนะนํา
๒. ชื่อครูประจําชั้น 2. ครูและเด็กร้องเพลงสวัสดีเธอจ๋าพร้อมๆกัน
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ ๓. ชื่อโรงเรียน
3. ครูนําภาพให้เด็กดูและถามว่าในภาพมีอะไรและ
๔. นับปากเปล่า
เป็นภาพอะไร
4. ครูทบทวนชื่อครูประจําชั้น ชื่อโรงเรียนและการ
ปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน
5. เด็กนับเลข 1 – 5 พร้อมปรบมือ 2 ครั้ง
การทํางานศิลปะ
1. ครูเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพให้เด็ก
2. ครูสาธิตการวาดภาพวงกลมด้วยสีเทียน
3. เด็กวาดภาพวงกลมตามแบบที่ครูวาดและระบายสี
4. เด็กนําผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อและปั๊มสัญลักษณ์
เด็กนําไปเก็บที่แสดงผลงาน

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การสนใจ แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. การเดินตามเส้นตรงที่
กําหนดได้

ภาพโรงเรียน

สังเกต
1. การอ่านภาพและพูด
ข้อความตามภาษาของตน
2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ

1. สีเทียน
2. กระดาษA4

สังเกต
การเขียนรูปวงกลมตาม
แบบ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. เด็กช่วยกันเก็บสีและของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรม
เล่นตามมุม
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินตามแนว
เส้นตรงที่กําหนด
ได้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการเขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้
สังเกต
1. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(3) การเล่นมุม
ประสบการณ์

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณร้องเพลงเก็บของ เด็ก
เก็บของเข้าที่เรียบร้อย

1. มุมประสบการณ์
2. เครื่องเคาะ
จังหวะ
3. เพลงเก็บของ

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

1. ครูนําเด็กลงเล่นกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กเล่นอิสระ
2. จัดกลุ่มเด็กจํานวนสมควรให้เดินบนไม้ทรงตัวเตี้ยๆ
หรือขอบถนนในสนามเด็กเล่น
3. ครูสังเกตการเดินตามเส้นตรงของเด็ก
1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เหมือนกัน ภาพ
โรงเรียน ภาพธงชาติ
2. ครูสาธิตการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
3. เด็กเล่นเกม
4. หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเก็บของเล่นเข้าที่

๑. ไม้ทรงตัว
๒. สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเดินตามเส้นตรง

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. ภาพเหมือน
โรงเรียน
ภาพเหมือนธงชาติ

สังเกต
การจับคู่ภาพที่เหมือน
กันได้

(13) จับคู่สิ่งต่างๆได้

การจับคู่ภาพเหมือน

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ชื่อ – นามสกุล
11.บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ประสาทสัมผัส

10.อ่านภาพและพูดข้อความด้วย
ภาษาของตนได้

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
9.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

6.บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเอง
7.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
8.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
4.สนใจ แสดงออกผ่านงานศิลปะ
5.สนใจ แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

3.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

2.เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดได้

1.เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ – นามสกุล

13
14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ 3
ดี
ระดับ 2
พอใช้
ระดับ 1
ควรส่งเสริม

11.บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ประสาทสัมผัส

10.อ่านภาพและพูดข้อความด้วย
ภาษาของตนได้

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
9.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

6.บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเอง
7.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
8.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
4.สนใจ แสดงออกผ่านงานศิลปะ
5.สนใจ แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

3.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

2.เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดได้

1.เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
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ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 3 ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การดูแลสุขภาพอนามัย
2. ชื่อและความสําคัญอวัยวะภายนอก
ของร่างกาย
3. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย
5. การรักษาความสะอาดร่างกาย
การแปรงฟัน

1. การดูแลสุขภาพอนามัย
2. ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง
3. หน้าที่และความสําคัญของอวัยวะต่างๆ
4. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
5. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย
6. การรักษาความสะอาดร่างกาย
การแปรงฟัน
7. การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

1. การดูแลสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนให้มี
พลานามัยที่ดี โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ 10
ประการ
2. การดูแลรักษาตนเองในการแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี
3. การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของอวัยวะ
4. ชื่ออวัยวะและความสําคัญของอวัยวะนั้น
5. หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย
6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. การเปรียบเทียบและการเรียงลําดับความ
สูง-ต่ํา
8. การจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ
9. การเรียงลําดับภาพเหตุการณ์กิจวัตรประจําวัน

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.1 (1.1.1)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.1 (1.1.1)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.1 (1.1.1)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)

1

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

มาตรฐานที่ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
ตบช 8.3 (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.3)

มาตรฐานที่ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
ตบช 8.3 (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.1)
ด้านร่างกาย
ประสบการณ์สําคัญ ด้านร่างกาย
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด (5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การปะ และการร้อยวัสดุ
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.2 การเล่น
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ

2

อนุบาลปีที่ 3
มาตรฐานที่ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
ตบช 8.3 (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.3) (10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.1)
ด้านร่างกาย
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและสังคม
ด้านสติปัญญา
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจําแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ความสูง

(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและ
สังคม
ด้านสติปัญญา
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย

ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและสังคม
ด้านสติปัญญา
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจําแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ความสูง

3

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

คณิตศาสตร์

1. นับปากเปล่า 1-5
2. จับคู่ของจริงรอบตัว
2. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษา 1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
และการรู้หนังสือ
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความสูง
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทํา
1. นับปากเปล่า 1-10
2. นับและแสดงจํานวน 1 : 1
3. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆ
4. เรียงลําดับภาพสูง-ต่ําได้อย่างน้อย 4
ลําดับ
1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทํา
1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทํา
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1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา

1. นับปากเปล่า 1-20
2. นับและแสดงจํานวน 1 -5
3. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆ
4. เรียงลําดับความสูงได้อย่างน้อย 5 ลําดับ
1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทํา
1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ
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อนุบาลปีที่ 3
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเอง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แนวคิด
ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มีชื่อต่างกัน เราต้องรักษาความสะอาด ป้องกันอวัยวะต่างๆ ให้พ้นจากอันตราย
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.1 น้ําหนักและ 1.1.1 น้ําหนัก และ
ร่างกาย
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
เจริญเติบโตตามวัย
กรมอนามัย
และมีสุขนิสัยที่ดี 1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ตนเองและผู้อื่น
ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1.1 เดินตามแนวที่
กําหนดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก
ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย
2. ทําท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี
3. บอกวิธีการป้องกันอันตราย
ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้
4.เดินตามแนวที่กําหนดได้
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สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน
(9) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่

สาระที่ควรเรียนรู้
1. การดูแลสุขภาพอนามัย
2. ชื่อและความสําคัญอวัยวะ
ภายนอก ของร่างกาย
3. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. การดูแลรักษาและป้องกัน
อันตราย
5. การรักษาความสะอาดร่างกาย
การแปรงฟัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2.2 ใช้มือ-ตา
2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว
มาตรฐานที่ 4 ชื่น 4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
ชมและแสดงออก
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
ทางศิลปะ ดนตรี
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
5. ใช้กรรไกรตัด
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
กระดาษขาดจากกันได้ (5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
โดยใช้ มือเดียว
การปะ และการร้อยวัสดุ
6. สร้างผลงานศิลปะ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสื่อสารความคิด
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ความรู้สึกของตนเองต่อ สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
ผู้อื่นได้
และศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
4.1.3 สนใจ มีความสุข 7. แสดงท่าทาง /
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
เคลื่อนไหวประกอบ
และแสดงท่าทาง/
เพลง จังหวะ และดนตรี ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
เคลื่อนไหวประกอบ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
เพลง จังหวะและดนตรี ตามสัญญาณได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
5.2 มีความเมตตา 5.2.1 แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
กรุณา มีน้ําใจและ มีผู้ชี้แนะ
ช่วยเหลือแบ่งปัน

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 8.2.1 เล่นร่วมกับเพื่อน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ กับผูอ้ ื่น
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
สมาชิกที่ดีของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

8. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

9. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

10.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามได้ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(2)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
และสังคม
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9 ใช้ 9.2 อ่าน เขียนภาพ 9.2.2 เขียนขีดเขี่ยอย่าง
ภาษาสื่อสารให้ และสัญลักษณ์ได้
มีทิศทาง
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
11. เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทางได้ 1.4.1 การใช้ภาษา
(19) การเห็นแบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก/คําคุ้นเคย
มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
12. จับคู่ เปรียบเทียบความ
10.1.2 จับคู่หรือ
มีความสามารถใน ความสามารถในการ เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆโดยใช้ เหมือนของสิ่งต่าง ๆได้
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
การคิดที่เป็น
คิดรวบยอด
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
13. บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอก (5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
พื้นฐานในการ
งานเพียงลักษณะเดียว
ร่างกายได้
การจําแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
เรียนรู้
14. บอกชื่อและความสําคัญของ รูปร่าง รูปทรง
อวัยวะภายนอกได้
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
10.1.3 คัดแยกสิ่งต่าง ๆ 15. คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกาย
การเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ตามลักษณะหน้าที่การ
ของฉันได้
ความสูง
ใช้งาน
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
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วันที่
1

2

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยตัวเรา
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ร้องเพลง ตา หู จมูก
-ปั้นดินน้ํามัน
-เล่นตามมุม
-เคลื่อนไหวร่างกาย
-ส่องกระจกสํารวจอวัยวะต่างๆของ -วาดภาพสีเทียน
ประสบการณ์
ประกอบเพลง
ร่างกาย
“เพลงจับไวไว”
-บอกชื่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ทายปริศนา ปิดตาสัมผัสทายชื่อ
-ปั้นดินน้ํามัน
-เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวร่างกาย
อวัยวะ
-ตัดปะกระดาษเส้น
ประสบการณ์
ประกอบเพลง
-เล่นเกมชี้อวัยวะ
“เพลงตา หู จมูก”
-ร้องเพลงจับไวไว
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- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายตาม
สัญญาณ
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- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง โดยใช้ภาพ
กิจวัตรประจําวัน

-ฟังนิทานเกี่ยวกับ การใช้อวัยวะให้
ถูกหน้าที่
-สนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
และรักษาความสะอาดของร่างกาย
การแปรงฟัน
-แสดงบทบาทสมมติการแปรงฟัน
และการรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย
-ฟังนิทานเกี่ยวกับการใช้อวัยวะให้ถูก
หน้าที่
-สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูก
หน้าที่ และการป้องกันระวังตนให้พ้น
จากอันตราย

กลางแจ้ง
-เล่นเครื่องเล่น
สนาม
-เกมส่งบอล

เกมการศึกษา
-เกมจับคู่
ภาพเหมือนการ
ทําความสะอาด
ร่างกาย
-เกมภาพตัดต่อ
ร่างกายของฉัน

-วาดภาพด้วยสีเทียน
-วาดภาพด้วยสีน้ํา

-เล่นตามมุม
-เกมเดินตามแนว -เกมจับคู่ภาพที่
ประสบการณ์
สัมพันธ์กัน
-มุมบทบาทสมมติ (เพิ่ม
อุปกรณ์ในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย
จําลอง ขวดแชมพู ขวด
ครีมอาบน้ํา หวี)

-ปั้นดินน้ํามัน
-พิมพ์ภาพจากมือ

-เล่นตามมุม
ประสบการณ์
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-โยนรับลูกบอล

-เกมจับคู่
ภาพเหมือน
รูปเรขาคณิต

วันที่
5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เปรียบเทียบเด็กที่มีรูปร่างแตกต่างกัน -การวาดภาพสีน้ําด้วย -เล่นตามมุม
-เคลื่อนไหว ประกอบ -ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง บันทึกกราฟ นิ้วมือ
ประสบการณ์
เพลงออกกําลัง
-สนทนาเรื่องการ รับประทานอาหาร -ปั้นดินน้ํามัน
ที่มีประโยชน์ ออกกําลังกาย การ
พักผ่อนเป็นเวลา
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กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
-เกมมอญช่อนผ้า -เกมจับคู่ภาพกับ
เงาท่าทางต่างๆ

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“เพลงจับไวไว”
2. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“เพลงตา หู จมูก”
3. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตาม
สัญญาณ
4. เคลื่อนไหวตามข้อตกลง โดยใช้ภาพ
กิจวัตรประจําวัน
5. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ออกกําลัง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุมประสบการณ์
2. มุมบทบาทสมมติ
(เพิ่มอุปกรณ์ในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย
จําลอง ขวดแชมพู ขวดครีม
อาบน้ํา หวี)

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ส่องกระจกสํารวจอวัยวะต่างๆของร่างกายบอกชื่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย
2. การทายปริศนา ปิดตาสัมผัสทายชื่ออวัยวะ เล่นเกมชี้อวัยวะ
3. การฟังนิทานเรื่องคุณฟองนักแปรงฟัน การดูแลสุขภาพอนามัย และรักษาความ
สะอาดของร่างกาย การแปรงฟัน แสดงบทบาทสมมติการแปรงฟัน และการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย
4. การฟังนิทานเรื่อง มือไม่ได้มีไว้ตี เท้าไม่ได้มีไว้เตะ
สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่ และการป้องกันระวังตนให้พ้นจากอันตราย
5. การเปรียบเทียบเด็กที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง บันทึกกราฟ
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกําลังกาย การพักผ่อนเป็นเวลา
หน่วย
ตัวเรา

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมส่งบอล
๓. การเดินตามแนว
๔. การโยนรับลูกบอล
๕. การเล่นเกมมอญช่อนผ้า

12

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การปั้นดินน้ํามัน
2. การวาดภาพสีเทียน
3. การตัดปะกระดาษเส้น
4. การวาดภาพด้วยสีน้ํา
5. การพิมพ์ภาพจากมือ
6. การวาดภาพสีน้ําด้วยนิ้วมือ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ในการ
ทําความสะอาด
2. เกมภาพตัดต่อ ร่างกายของฉัน
3. เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
4. เกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเรขาคณิต
5. เกมจับคู่ภาพกับเงาท่าทางต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกชื่อและชี้
อวัยวะภายนอก
ร่างกายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับอวัยวะ

1. ชื่อของอวัยวะที่
สําคัญ ของร่างกาย
( ศีรษะ หู ตา จมูก
ปาก ฟัน แขน ขา มือ
เท้า)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กว่าให้เด็กเคลื่อนไหว
1. เครื่องให้จังหวะ
ตามจังหวะ ช้า-เร็วตามที่ครูให้จังหวะ เมื่อครูให้ 2. เพลงจับไวไว
จังหวะ 2 ครั้งติดกันให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานตามจังหวะไป
ทั่วบริเวณห้อง
3. ครูเปิดเพลงจับไวไว เด็กทําท่าทางประกอบ
เพลงตามคุณครู

สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

1. ครูร้องเพลง “ตา หู จมูก”
2. ให้เด็กส่องกระจกสํารวจอวัยวะต่าง ๆ
ของตนเอง
3. เด็กและครู สนทนาเรื่องชื่อของอวัยวะที่
สําคัญ ของร่างกาย ( ศีรษะ หู ตา จมูก ปาก
ฟัน แขน ขา มือ เท้า) และชี้อวัยวะของตนเอง
4. ให้เด็กจับคู่ 2 คน แล้วชี้อวัยวะของเพื่อนตาม
ชื่อที่คุณครูบอก
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ตา หู จมูก”
อีกครั้ง

สังเกต
การบอกชื่อและ
ชี้อวัยวะภายนอกร่างกาย
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1. เพลง ตา หู จมูก
2. ตัวเด็ก

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(21) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
การปั้นดินน้ํามัน การวาดภาพด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพด้วย
สีเทียน” โดยให้เด็กวาดภาพตนเองพร้อมทั้งเขียน
ชื่อตนเองอย่างอิสระ
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถแบ่งปันของเล่น
ด้วยตนเองให้มีผู้ช่วยเหลือคอยชี้แนะ
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถทําด้วยตนเองให้
มีผู้ช่วยเหลือคอยชี้แนะจนเก็บของเข้าที่ได้
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- ดินน้ํามัน
- กระดาษวาดภาพ
- สีเทียน

สังเกต
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่นได้

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การแบ่งปันผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นร่วมกับเพื่อนได้ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการ
ทําความสะอาด
ร่างกายได้

(13) การจับคู่
ภาพเหมือน

การจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการทํา
ความสะอาดร่างกาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

สังเกต
เล่นร่วมมือกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

1. ครูนําอุปกรณ์ทําความสะอาดร่างกายของจริงมา
3 อย่าง เช่น แปรงสีฟัน ยาสระผม สบู่ อย่างละ 2
ชิ้น ให้เด็กออกมาจับคู่อุปกรณ์ที่เหมือนกันจาก
ของจริง
2. แนะนําเกมการศึกษา “เกมจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการทําความสะอาดร่างกาย”
3. แนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ใน
การทําความสะอาดร่างกาย
4. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการทําความสะอาดร่างกาย
(จํานวน 3 คู่)
5. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
6. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
7. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาดร่างกาย
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1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการทําความ
สะอาดร่างกาย
จํานวน 3 คู่
2. เกมเก่าที่เคยเล่นแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
ตา หู จมูกได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกชื่อและ
ความสําคัญของ
อวัยวะภายนอกได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ

ชื่อและความสําคัญ
อวัยวะภายนอก ของ
ร่างกาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําเด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานตาม
จังหวะไปทั่วบริเวณห้อง
2. เด็กเคลื่อนไหวและทําท่าทางประกอบเพลง
ตา หู จมูก พร้อมกันทั้งห้อง
3. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ําอีก
4. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา
และนวดเบาๆ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลง ตา หู จมูก

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงตา หู จมูก

1. เด็กทายปริศนา อวัยวะอะไรเอ่ย อยู่ไม่ใกล้
ไม่ไกลมองเห็นรําไรบนใบหน้า เด็กร่วมกันทาย
ปริศนา
2. ครูสนทนากับเด็กถึง อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ความสําคัญและชื่อของอวัยวะแต่ละส่วน
ประกอบการชี้หรือจับอวัยวะ เช่น ศีรษะ คาง หู
หัวไหล่ ฯลฯ
3. อาสาสมัครออกมาเล่นเกมชี้อวัยวะประกอบ
เพลงจับไวไว
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง จับไวไวอีกครั้ง
พร้อมทั้งทําท่าทางประกอบเพลง

1. ปริศนาคําทาย
2. เพลงจับไวไว

สังเกต
การบอกชื่อและ
ความสําคัญของอวัยวะ
ภายนอก
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้มือ
เดียวได้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์
ตามความสนใจ
และความต้องการ
ของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การใช้กรรไกร
การตัด การปะ

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่าง ๆจาก
แท่งไม้ บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ปั้นดิน
น้ํามัน ตัดปะกระดาษเส้น
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ ตัดปะกระดาษเส้น โดยให้
เด็กตัดปะกระดาษอิสระ
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ดินน้ํามัน
2. กรรไกร
3. กระดาษสี
4. กาว

สังเกต
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือ
เดียว

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้ ทํางานร่วมกับผู้อื่น
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเกม
(5) การคัดแยก
การศึกษา
การจําแนกสิ่งต่าง
คัดแยกภาพตัดต่อ ๆตามลักษณะ
ร่างกายของฉันได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครู แนะนําข้อตกลงและวิธีเล่นส่งบอล- รับบอล
2. เด็กเล่นส่งบอล- รับบอลเป็นกลุ่ม โดยครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูเคาะจังหวะให้เด็กส่งบอลไปด้านข้างของ
ตนเองโดยไม่ให้ลูกบอลหล่น
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถวเพื่อไป
ทําความสะอาดร่างกาย และกลับเข้าห้องเรียน
การเล่นเกมภาพตัดต่อ 1. แนะนําเกมการศึกษา “เกมภาพตัดต่อร่างกาย
ร่างกายของฉัน
ของฉัน”
2. แนะนําวิธีเล่นเกมภาพตัดต่อ ร่างกายของฉัน
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมภาพตัดต่อ ร่างกายของ
ฉัน (จํานวน 4 ชิ้น)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5.เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน

1. เกมภาพตัดต่อ
ร่างกายของฉัน
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การคัดแยกภาพตัดต่อ
ร่างกายของฉัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ทําท่าแปรงฟันที่
ถูกวิธีแปรงฟันได้

(9) การปฏิบัติตน
1. การดูแลรักษาความ
ตามสุขอนามัย
สะอาดของร่างกาย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร 2. การแปรงฟัน
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูตบมือ ตามจังหวะ 1 ครั้ง 2 ครั้ง
3. เปลี่ยนจากการตบมือเป็นการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายทําจังหวะ เช่น ตบตัก ดีดนิ้ว ฯลฯ
เด็กทําตาม
4. ให้เด็กออกมาเป็นผู้นํา ในการใช้ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายทําจังหวะ และให้เพื่อน ๆ ทําตาม
5. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวด
เบาๆ
1. เด็กฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัย และการรักษาความสะอาดของร่างกาย
จากนิทาน
3. ครูให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน อย่างถูกวิธี
4. อาสาสมัครเด็กแสดงบทบาทสมมติการแปรงฟัน
และการรักษาความสะอาดของร่างกายตามภาพ
5. เด็กและครูร่วมกันทําท่า แปรงฟันอย่างถูกวิธีตาม
เพลงแปรงฟัน
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. คําบรรยาย

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตาม

1. นิทานเกี่ยวกับ
เรื่องการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี
2.แปรงสีฟัน
3. เพลงแปรงฟัน

สังเกต
การทําท่าแปรงฟัน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
ต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การตัด

กิจกรรมเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ (2) การเล่น
มีผู้ชี้แนะ
รายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างสิ่งต่าง ๆ
จากแท่งไม้ บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
- การวาดภาพด้วยสีเทียน
-การวาดภาพด้วยสีน้ํา
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ การวาดภาพด้วยสีน้ํา
คือการวาดรูปตัวเองแล้วระบายสี
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1 กิจกรรม
4. เด็กเล่าอธิบายผลงานด้วยคําพูดให้ครูฟัง ครู
บันทึกคําพูดเด็ก
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถแบ่งปันของเล่น
ด้วยตนเองให้มีผู้ช่วยเหลือคอยชี้แนะ
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้า
มีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถทําด้วยตนเองให้มีผู้ช่วย
เหลือคอยชี้แนะจนเก็บของเข้าที่ได้
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. พู่กัน
2. สีเทียน
3. กระดาษ
4. สีน้ํา

สังเกต
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่น

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การแบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นเกมเดินตาม
แนวได้
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําและผู้ตามได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กันได้

(5)การคัดแยก
การเล่นเกมจับคู่ภาพที่
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ สัมพันธ์กัน
ตามลักษณะ
(13) การจับคู่
ที่สัมพันธ์กันของสิ่ง
ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กออกกําลังกายตามผู้นํา
2. ครู แนะนําข้อตกลงการเล่นเกมเดินตามแนว
3. เด็กเล่นเกมเดินตามแนวไปถึงเส้นที่กําหนด
ตามสัญญาณ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถว
เพื่อไปทําความสะอาดร่างกาย และกลับเข้า
ห้องเรียน
1. แนะนําเกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กัน
2. แนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กัน (จํานวน 4 คู่)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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สื่อ
1. แนวเส้นตรง
2. ตัวเด็ก

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1.การเล่นเกมเดินตามแนว
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้
ตามได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน สังเกต
การเล่น เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรม
(1) การ
เคลื่อนไหวและ
เคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ
กับที่
เคลื่อนไหวร่างกาย (2) การ
ตามสัญญาณได้
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง 1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
อิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. แนะนํากิจกรรมเคลื่อนไหวตามที่ครูบอก
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณที่ตกลงกันไว้
-สัญญาณช้า ให้เคลื่อนไหว ช้า
-สัญญาณเร็ว ให้เคลื่อนไหว เร็ว
-สัญญาณหยุด ให้หยุดการเคลื่อนไหว
4. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวดเบาๆ
กิจกรรมเสริม
(1) การมีส่วน การป้องกัน
1. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่
เพลง ตาดู หูฟัง
ประสบการณ์
ร่วมในการ
อันตรายที่จะเกิด 2. สนทนาอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ และการป้องกัน
บอกวิธีการป้องกัน เลือกวิธีการ กับตา หู จมูก
อันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆ
อันตรายที่เกิด
แก้ปัญหา
ตา –ไม่ขยี้ตา
ขึ้นกับตา หู จมูกได้
หู – ไม่นําของเข้าหู
จมูก – ไม่นําสิ่งของเข้าจมูก ฯ
3. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ตาดู หูฟัง
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การประเมินผล
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามสัญญาณ

สังเกต
การบอกวิธีการ
ป้องกันอันตรายที่เกิด
ขึ้นกับอวัยวะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(5) การทํากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะต่าง ๆ
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆ จากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
- การปั้นดินน้ํามันเป็นเป็นรูปตามจินตนาการ
-การพิมพ์ภาพจากมือ
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “พิมพ์ภาพจากมือ”คือ
การพิมพ์ภาพมือตนเองด้วยสีน้ํา แล้วนําไปติดป้าย
นิเทศแสดงผลงาน
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

1. สีน้ํา
2. สีเทียน
3. กระดาษ
4. กรรไกร

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้ ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
ตา หู จมูกได้

(5) การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ
(13) การจับคู่
ภาพเหมือน

การเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือนตา หู จมูก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

เครื่องให้จังหวะ
1. เด็กออกกําลังกายตามคุณครูโดยร่วมกันนับ
ปากเปล่า 1-5
2. ครู แนะนําข้อตกลงและวิธีเล่นโยน รับบอล
3. เด็กเล่นโยน รับบอลโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถว
เพื่อไปทําความสะอาดร่างกาย และกลับเข้า
ห้องเรียน
1. แนะนําเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพเหมือนตา หู เกมจับคู่ภาพเหมือน
จมูก
ตา หู จมูก
2. แนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนตา หู จมูก
(จํานวน 3 คู่)
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพเหมือนตา
หู จมูก(จํานวน 3 คู่)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5.เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน

สังเกต
การเกมจับคู่ภาพเหมือน
ตา หู จมูก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ตามสัญญาณได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกวิธีการปฏิบัติ
ตนให้มีร่างกาย
แข็งแรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การ
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวอยู่ ประกอบเพลง
กับที่
จังหวะ และดนตรี
(2) การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กว่าให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ ช้า-เร็ว
ตามที่ครูให้จังหวะ เมื่อครูให้จังหวะ 2 ครั้งติดกันให้หยุดเคลื่อนไหว
ทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานตามจังหวะไปทั่วบริเวณห้อง
3. ครูเปิดเพลงออกกําลัง ให้เด็กเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ
เมื่อเพลงจบเด็กฟังสัญญาณหยุดจากเครื่องเคาะจังหวะ
4. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวดเบาๆ
1. ทําท่าออกกําลังกาย ประกอบเพลง “นี่ของฉัน”
(9) การปฏิบัติ 1. การบอก
ครูนําภาพเด็กที่มีรูปร่างอ้วน และเด็กที่มีรูปร่างผอม มาให้เด็กดู
ตนตาม
วิธีการ ปฏิบัติตน 2.
3. เด็กร่วมกันสังเกต และแสดงความคิดเห็น เพราะอะไรเด็ก 2 คนจึง
สุขอนามัย
ให้มีร่างกาย
มีรูปร่างแตกต่างกัน ขออาสาสมัครเด็กออกมาชั่งน้ําหนัก และวัด
ส่วนสูงเปรียบเทียบความแตกต่าง
สุขนิสัยที่ดี
แข็งแรง
4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ น้ําหนัก และส่วนสูง ว่าถ้าน้ําหนัก
มากจะอ้วน ทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่ว มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยของตนเอง
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการดูแลตนเองให้สุขภาพอนามัยดี
การปฏิบัติตนให้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ การออกกําลังกาย การพักผ่อนเป็นเวลา
6. เด็กร้องเพลงออกกําลังกายประกอบท่าทางอีกครั้ง
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องให้
จังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และ
ดนตรีตาม
สัญญาณ

1. เพลง
“นี่ของฉัน”
2. เครื่องชั่ง
น้ําหนัก
3. เครื่องวัด
ส่วนสูง
4. ภาพเด็กที่มี
รูปร่างอ้วน และ
เด็กที่มีรูปร่าง
ผอม

สังเกต
บอกวิธีการ
การปฏิบัติตนให้
มีร่างกาย
แข็งแรง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ดินน้ํามัน
- การปั้นดินน้ํามันเป็นเป็นรูปตามจินตนาการ 2. กระดาษ A4
-การวาดภาพสีน้ําด้วยนิ้วมือ
3. สีน้ํา
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจคนละ
1 กิจกรรม โดยครูคอยช่วยแนะนํา
3. เด็กเล่าอธิบายผลงานด้วยคําพูดให้ครูฟัง ครู
บันทึกคําพูดเด็ก
4. เด็กจัดเก็บแสดงผลงาน และช่วยกันทําความ
สะอาด เก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้
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- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นร่วมกับเพื่อนได้ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพกับเงา
ท่าทางต่างๆได้

(5) การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ
(13) การจับคู่ภาพ
สิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนําการเล่นมอญซ่อนผ้า ข้อตกลงและ
วิธีเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องมอญซ่อนผ้าเป็นกลุ่ม โดยครู
ดูแลอย่างใกล้ชิด ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็ก
และครูพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นมอญซ่อนผ้า
3. ครูนําเด็กเดินเป็นแถวเพื่อไปทําความสะอาด
ร่างกายและกลับเข้าห้องเรียน
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ 1. แนะนําเกมการศึกษา “จับคู่ภาพกับเงาท่าทาง
เงาท่าทางต่างๆ
ต่างๆ”
2. แนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาท่าทางต่างๆ
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกม เกมจับคู่ภาพกับเงา
ท่าทางต่างๆ (จํานวน 3 คู่)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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สื่อ
เกมมอญซ่อนผ้า

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน

1. เกมจับคู่ภาพกับเงา สังเกต
ท่าทางต่างๆ จํานวน 3 การจับคู่ภาพกับเงา
ท่าทางต่างๆ
คู่
2. เกมเก่าที่เคยเล่นแล้ว

เลข
ที่

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15.คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกายของ
ฉันได้

14.บอกชื่อและความสําคัญของ
อวัยวะภายนอกได้

13.บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอก
ร่างกายได้

ด้านสังคม
12.จับคู่ เปรียบเทียบความเหมือน
ของสิ่ง ต่าง ๆ ได้

11.เขียนขีดเขีย่ อย่างมีทิศทางได้

ด้านอารมณ์และจิตใจ
10.ปฏิบัตติ นเป็นผู้นําและผูต้ ามได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

9.เล่นร่วมกับเพื่อนได้

8.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ตามสัญญาณได้

ด้านร่างกาย

6. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

3.บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิด
ขึ้นกับอวัยวะได้
4.เดินตามแนวที่กําหนดได้

2.ทําท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก ส่วนสูง
ตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 3 ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่

ชื่อ

คําอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้

29
ระดับ ๑

15
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

15.คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกายของ
ฉันได้

14.บอกชื่อและความสําคัญของ
อวัยวะภายนอกได้

13.บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอก
ร่างกายได้

ด้านสังคม
12.จับคู่ เปรียบเทียบความเหมือน
ของสิ่ง ต่าง ๆ ได้

11.เขียนขีดเขีย่ อย่างมีทิศทางได้

ด้านอารมณ์และจิตใจ
10.ปฏิบัตติ นเป็นผู้นําและผูต้ ามได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

9.เล่นร่วมกับเพื่อนได้

8.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ตามสัญญาณได้

ด้านร่างกาย

6. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

3.บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิด
ขึ้นกับอวัยวะได้
4.เดินตามแนวที่กําหนดได้

2.ทําท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก ส่วนสูง
ตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 4 หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ

อนุบาลปีที่ 1

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การระวังรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย
2. การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจําวัน
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
มฐ 6 ตบช ๖.๑ (6.1.2) (6.1.3)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)

อนุบาลปีที่ 2
1. ระวังรักษาความสะอาดของร่างกายและ
การมีสุขอนามัยที่ดี
2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
- การล้างมือ
- การแต่งกาย
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.๒)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.3)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

อนุบาลปีที่ 3
1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
- การแต่งกาย
- การล้างมือที่ถูกวิธี
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
มฐ 1 ตบช 1.2 (1.2.2)
ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๑)
ตบช 2.2 (2.2.๒)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.๓)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.2) (6.1.3)
ตบช 6.๒ (6.๒.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน
1.1.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(3) การฟังเพลงนิทาน
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อม
อุปกรณ์
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.1.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
1.1.๕ (๕) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย
ที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.1.4 (3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ

สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
1.3.๔ (๓) การร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

คณิตศาสตร์

1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. จับคู่ของจริงที่เหมือนกัน
(สิ่งของรอบตัวเด็ก)

วิทยาศาสตร์

- ทักษะการสังเกต
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
3. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
1.4.2 (๘) การนับและแสดงจํานวนสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
1. การนับปากเปล่า 1 – 10
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจํานวน 2
2. การนับและแสดงจํานวน 1 – 5
3. จับคู่ เปรียบเทียบของจริงและภาพสิ่งของ 3. จับคู่เปรียบเทียบภาพสิ่งของต่างๆ รอบตัวเด็ก
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสังเกต
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
3. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
5. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
6. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
3. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
5. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาด เนื้อเรื่อง
6. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
7. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แนวคิด
ฉันดูแลตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันง่าย ๆ ได้ เช่น แปรงฟัน ล้างมือ อาบน้ํา รับประทานอาหาร และแต่งตัว
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.2 สุขภาพอนามัย
เจริญเติบโตตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี
สุขนิสัยที่ดี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
1.2.2 ล้างมือก่อน
1. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ รับประทานอาหาร
หลังจากใช้ห้องน้ํา
และหลังจากใช้
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ ห้องน้ําห้องส้วมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
2. เล่นและทํา
ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย กิจกรรมอย่าง
ผู้อื่น
เมื่อมีผ้ชู ี้แนะ
ปลอดภัยเมือ่ มีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ประจําวัน
1. การระวังรักษาความสะอาด
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
ของร่างกาย
กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
- การล้างมือ
- การแปรงฟัน
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
1.1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.1 เดินตามแนวที่
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว
กําหนดได้
แข็งแรงใช้ได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและประสาน ทรงตัวได้
สัมพันธ์กัน
2.2 ใช้มือและตา
๒.2.2 เขียนรูปวงกลม
ประสานสัมพันธ์กัน
ตามแบบได้

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ 4.1 สนใจมีความสุขและ ๔.๑.๑ สนใจมีความสุข
แสดงออกทางศิลปะดนตรี แสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดงออกผ่านงาน
และการเคลื่อนไหว
ดนตรี และการ
ศิลปะ
เคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เดินตามแนวเส้น
โค้งที่กําหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

4. เขียนรูปวงกลมตาม 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
แบบได้
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
และการสร้างจากแท่งไม้
บล็อก
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะและการร้อยวัสดุ
5. สนใจและแสดงออก 1.2.4 การแสดงออกทาง
ผ่านงานศิลปะได้
อารมณ์
(5) การทํางานศิลปะ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองใน
และปฏิบัติตนตามหลัก
การปฏิบัติกิจวัตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประจําวัน
พอเพียง
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๒ อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้
มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิด
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

สภาพที่พึงประสงค์
๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
6. รับประทาน
อาหารด้วยตนเองได้
7. ใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือได้

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ ได้
เรื่องที่ฟัง

๙.๒.๑ อ่านภาพและ
9. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน ข้อความด้วยภาษา
ของตนเอง
10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอกลักษณะ ๑0. การสังเกต
การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ
ลักษณะของสิ่งต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
อย่างเหมาะสมได้
ต่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้า

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน

1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๓) การฟังเพลงและนิทาน
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
และความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน
1.4.2 การคิดรวบยอดการคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วย หนูทําได้
วันที่
1

2

3

4

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การเดินรอบห่วง
1. การดูภาพการล้างมือ
ฮูลาฮูป
อ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรม
การล้างมือ
การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการแปรงฟัน
โค้งบนกระดาษกาวย่น อ่านภาพและพูดข้อความ
ประกอบเสียงดนตรี
ด้วยภาษาของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรมการ
แปรงฟัน
การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการรับประทาน
โค้งของเชือกประกอบ อาหาร อ่านภาพและพูด
เสียงดนตรี
ข้อความด้วยภาษาของตน
2. การปฏิบัติกิจกรรมการ
รับประทานอาหาร
การเดินตามแนวเส้น 1. การดูภาพการใช้ห้องน้ํา
โค้งของสายยาง
ห้องส้วม อ่านภาพ และพูด
ประกอบเสียงดนตรี
ข้อความด้วยภาษาของตน

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเขียนรูปวงกลม
มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
น้อย ๔ มุม
การล้างมือ

การวาดรูปวงกลม

มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นน้ํา – เล่นทราย
น้อย ๔ มุม

บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การแปรงฟัน

พิมพ์ภาพจากวัสดุที่
เป็นวงกลม

มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นน้ํา – เล่นทราย
น้อย ๔ มุม

บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร

การปั้นดินน้ํามันเป็น
เส้นแล้วขดให้เป็น
วงกลม

มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้
น้อย ๔ มุม
ในห้องน้าํ ห้องส้วม

วันที่

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม

เสริมประสบการณ์
2. การปฏิบัติกิจกรรมการใช้
ห้องน้ําห้องส้วม
การเดินตามแนวเส้น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การฉีกกระดาษเป็น
โค้งของริบบิ้นประกอบ การล้างมือ การแปรงฟัน
วงกลม
เสียงดนตรี
การรับประทานอาหาร และ
การใช้ห้องน้ําห้องส้วม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

มุมประสบการณ์ อย่าง การเดินตามแนวเส้นโค้ง บอกลักษณะอุปกรณ์
น้อย ๔ มุม
บนพื้นทราย
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเดินรอบห่วงฮูลาฮูปประกอบเสียงดนตรี
๒. การเดินตามแนวเส้นโค้งบนกระดาษกาวย่น
ประกอบดนตรี
๓. การเดินตามแนวเส้นโค้งของเชือกประกอบดนตรี
๔. การเดินตามแนวเส้นโค้งสายยางประกอบ
เสียงดนตรี
๕. การเดินตามแนวเส้นโค้งของริบบิ้นประกอบ
เสียงดนตรี

๒.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. การล้างมือ
๒. การแปรงฟัน
๓. การรับประทานอาหาร
๔. การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
๕. การแสดงบทบาทสมมุติการล้างมือ
การแปรงฟัน การรับประทานอาหารและ
การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
หน่วย
หนูทําได้

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
๓. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเดินตามแนวเส้นโค้งบนพื้นทราย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. เขียนรูปวงกลม
๒. เขียนรูปวงกลมและระบายสีอย่างอิสระ
๓. การพิมพ์ภาพวงกลม
๔. การปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นแล้วขดให้เป็นวงกลม
๕. การฉีกกระดาษเป็นวงกลม
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการล้างมือ
๒. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการแปรงฟัน
๓. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
๔. บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา ห้องส้วม
๕. บอกลักษณะอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เดินตามแนวที่
กําหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบได้
2. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้
3. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

(2) การฟังและ
การช่วยเหลือตนเอง
ปฏิบัติตามคําแนะนํา ในกิจวัตรประจําวัน
(4) การพูดแสดง
- การล้างมือ
ความคิดความรู้สึก
และความต้องการ
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเดินรอบห่วงฮูลาฮูป ประกอบ
เสียงดนตรีให้เด็กดู
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเดินรอบห่วงฮูลาฮูป
ประกอบเสียงดนตรี
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง
4. เมื่อดนตรีหยุด ให้เด็กนั่งลงพร้อมกับนับปาก
เปล่า 1 – 5
5. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้นั่งกับพื้นห้อง
ฟังเพลงเบา ๆ
1. เด็กดูภาพการล้างมือ
2. เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
3. ครูสาธิตการล้างมือให้เด็กดู
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการล้างมือ
5. ถามเด็กว่าเราจะล้างมือเมื่อไร
6. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บอุปกรณ์ในการล้างมือเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เทปเพลง
2. ห่วงฮูลาฮูป

สังเกตการเดินตามแนว
ที่กําหนด

1. ภาพการล้างมือ
2. อ่างล้างมือ
3. สบู่
4. ผ้าเช็ดมือ

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การอ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน
3. การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
(สังเกตตลอดปี)

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูปวงกลมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เตรียมจัด สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพ
2. ครูสาธิตการเขียนรูปวงกลม
3. เด็กเขียนรูปวงกลม
4. เด็กระบายสีรูปวงกลมที่เขียนโดยอิสระ
กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การเล่นตามมุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
เล่นและทํากิจกรรม ประสบการณ์
ความสนใจอย่างน้อย 4 มุม เช่น
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
ชี้แนะได้
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่อง
1. ครูแนะนําเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดและสาธิต
เล่นอย่างปลอดภัย
เล่นอย่างปลอดภัย
วิธีเล่นอย่างถูกต้องให้เด็กดู
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
3. ให้สัญญาณหมดเวลา เด็กทําความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
เกมการศึกษา
(1) การสังเกต
ลักษณะของสบู่ อ่างล้าง 1. แนะนําอุปกรณ์ในการล้างมือ เช่น สบู่ อ่างล้าง
บอกลักษณะของสิ่ง ลักษณะของสิ่งต่างๆ มือ และผ้าเช็ดมือ
มือและผ้าเช็ดมือ
ต่างๆจากการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. ให้เด็กแต่ละคนบอกลักษณะของสบู่ อ่างล้างมือ
โดยใช้ประสาทสัมผัส อย่างเหมาะสม
และผ้าเช็ดมือ
ได้
3. ครูชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สีเทียน
2. กระดาษวาดภาพ

สังเกตการเขียนรูปวงกลม

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตการเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตการเล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อุปกรณ์ในการล้างมือ สังเกตการบอกลักษณะ
เช่น สบู่ อ่างล้างมือ ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
และผ้าเช็ดมือ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (2) การเคลื่อนไหว
และจังหวะ เดินตาม เคลือ่ นที่
แนวที่กําหนดได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
ได้
2. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้
3. แปรงฟันได้

(2) การฟังและ
การแปรงฟัน
ปฏิบัติตามคําแนะนํา
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเดินตามแนวเส้นโค้งบนกระดาษ
กาวย่นประกอบเสียงดนตรี
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเดินตามแนวเส้นโค้งบน
กระดาษกาวย่นประกอบเสียงดนตรี
3. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 ซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง
4. เมื่อดนตรีหยุด ให้เด็กนั่งลงแล้วนับปากเปล่า
1–5
5. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมให้เด็กพักผ่อนตาม
อัธยาศัย โดยให้เด็กนั่งกับพื้นห้อง ฟังเพลงเบา ๆ
1. ครูนําภาพการแปรงฟันให้เด็กดู
2. เด็กดูภาพและฟังครูเล่า
3. ครูสาธิตการแปรงฟันให้เด็กดู
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการแปรงฟัน
5. ครูชมเชยเด็กที่เก็บอุปกรณ์ในการแปรงฟันเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เทปเพลง
2. กระดาษกาวย่น

สังเกตการเดินตามแนว
เส้นโค้งที่กําหนด

1. ภาพการแปรงฟัน
2. อุปกรณ์ในการ
แปรงฟัน เช่น แก้วน้ํา
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การฟังนิทานภาพและ
พูดด้วยภาษาของตน
3. การแปรงฟัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เขียนรูป
วงกลมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เตรียมจัด สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพ
2. เด็กนําวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมใน
ห้องเรียนมาเป็นแบบ
3. เด็กเขียนรูปวงกลมตามแบบวัสดุและระบายสี
อย่างอิสระ
กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การเล่นตามมุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
เล่นและทํากิจกรรม
ประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องควรมี
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
อย่างน้อย 4 มุม
ผู้ชี้แนะได้
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา – เล่นทราย
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเคลื่อนไหว
ให้เด็กดู
เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ เคลื่อนที่
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเล่นน้ํา – เล่นทราย
มีผู้ชี้แนะได้
3. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กทําความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าชั้นเรียน
กิจกรรมเกม
(1) การสังเกต
ลักษณะของแปรงสีฟัน 1. แนะนําอุปกรณ์การแปรงฟัน เช่น แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน และแก้วน้ํา
การศึกษา
ลักษณะของสิ่งต่างๆ ยาสีฟัน และแก้วน้ํา
2. เด็กแต่ละคนบอกลักษณะของแปรงสีฟันยาสีฟัน
บอกลักษณะของสิ่ง
โดยใช้ประสาทสัมผัส
และแก้วน้ํา
ต่างๆ จากการสังเกต ที่เหมาะสม
3. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และแก้ว
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
น้ําเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สีเทียน
2. กระดาษวาดภาพ
3. วัสดุที่มีลักษณะ
เป็นรูปวงกลม

สังเกตการเขียนรูปวงกลม

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตการเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. บ่อน้ํา
สังเกตการเล่นอย่าง
2. บ่อทราย
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. อุปกรณ์การเล่นน้ํา
– เล่นทราย
อุปกรณ์ในการแปรง
ฟัน เช่น แปรงสีฟัน
ยาสีฟันและแก้วน้ํา

สังเกตการบอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เดินตามแนวเส้นโค้ง
ที่กําหนดได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูสาธิตการเดินตามแนวเส้นโค้งของเชือก
ประกอบเสียงดนตรี
2. เด็กเดินตามแนวเส้นโค้งของเชือกประกอบ
เสียงดนตรี
3. ปฏิบัติกิจรรมตามข้อ 1 ซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง
(2) การฟังและปฏิบัติ การรับประทานอาหาร 1. ครูนําภาพอาหารหลัก 5 หมู่ หรือภาพอาหาร
ตามคําแนะนํา
มาให้เด็กดู
(4) การพูดแสดง
2. ครูสนทนาเรื่องอาหารให้คําถามดังนี้
ความคิดความรู้สึกและ
- เด็กๆรู้จักชื่ออาหารอะไรในภาพบ้าง
ความต้องการ
- ใครรับประทานอาหารด้วยตนเองได้บ้าง
(1) การช่วยเหลือ
ทําอย่างไร ลองเล่าให้เพื่อนฟัง
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
(๒) การเขียนภาพและ
๑. เตรียมจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพ
การเล่นกับสี
๒.นําวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม (ฝาขวด–
แก้วน้ํา) ในห้องเรียนมาเป็นแบบ
๓. ครูสาธิตการพิมพ์ภาพวงกลมบนกระดาษให้เด็กดู
๔. เด็กปฏิบัติกิจกรรมพิมพ์ภาพวงกลมบนกระดาษ

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เทปเพลง

สังเกตการเดินตามแนว
เส้นโค้งที่กําหนด

1. ภาพอาหารหลัก
5 หมู่หรือภาพอาหาร
2. อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร

1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การอ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน
3. การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง

๑. สีน้ํา
๒. กระดาษวาดภาพ
๓. วัสดุที่มีลักษณะ
เป็นรูปวงกลม
(ฝาขวด–
แก้วน้ําพลาสติก)

สังเกตความสนใจและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม ประสบการณ์
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องควรมี
อย่างน้อย 4 มุม
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
1. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา – เล่น
เล่นอย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัย
ทรายให้เด็กดู
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเล่นน้ํา – เล่นทราย
3. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กทําความสะอาดร่างกาย
ก่อนเข้าชั้นเรียน
เกมการศึกษา
(1) การสังเกตลักษณะ ลักษณะของช้อน ส้อม 1. แนะนําอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ได้แก่
บอกลักษณะของสิ่ง ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
จาน และแก้วน้ํา
ช้อน ส้อม จาน และแก้วน้ํา
ต่าง ๆ จากการสังเกต ประสาทสัมผัสที่
2. เด็กแต่ละคนบอกลักษณะของช้อน ส้อม จาน
โดยใช้ประสาทสัมผัส เหมาะสม
และแก้วน้ํา
3. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บของเข้าที่

สื่อ
- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. บ่อน้ํา
สังเกตการเล่นเครื่องเล่น
2. บ่อทราย
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
3. อุปกรณ์การเล่นน้ํา ชี้แนะ
– เล่นทราย
อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร

สังเกตการบอกลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เดินตามแนวเส้นโค้ง
ที่กําหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบได้
2. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนเองได้
3. ใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือได้

(2) การฟังและ
การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ปฏิบัติตามคําแนะนํา
(4) การพูดแสดง
ความคิดความรู้สึก
และความต้องการ
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเดินตามแนวเส้นโค้งของสายยาง
ประกอบดนตรี ให้เด็กดู
2. เด็กเดินตามแนวเส้นโค้งของสายยางประกอบ
ดนตรี
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง
4. เมื่อเพลงหยุดให้เด็กนั่งลงและนับปากเปล่า
1 – 5 พร้อมกัน
5. หลังจากปฏิบัติกิจกรรม ให้เด็กพักผ่อนตาม
อัธยาศัยโดยนั่งกับพื้นห้อง ฟังเพลงเบา ๆ
1. ครูพาเด็กไปดูห้องน้ําห้องส้วมสําหรับเด็ก
อนุบาลของโรงเรียน
2. ครูถามเด็กเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําห้องส้วม
เพื่อให้เด็กเล่าประสบการณ์ด้วยภาษาของตน
3. ครูแนะนําวิธีใช้ห้องน้ําห้องส้วม
4. เด็กเล่าวิธีใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกต้อง
5. ชมเชยเด็กที่เล่าได้ถูกต้อง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สายยาง
2. เทปเพลง

สังเกตการเดินตามแนว
เส้นโค้งที่กําหนด

1. ห้องน้ําห้องส้วม
อนุบาล
2. อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องน้ํา ได้แก่ ขันน้ํา
ถังน้ํา ฯลฯ
3. การเปิด – ปิด
ก๊อกน้ํา

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การเล่าประสบการณ์
ด้วยภาษาของตน
3. การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ (ตลอดปี)

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(3) การปั้น

กิจกรรมเล่นตาม (3) การเล่นตามมุม
มุม
ประสบการณ์
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นดินน้ํามัน 1. ดินน้ํามัน
2. ครูแนะนําให้เด็กขยําดินน้ํามันให้นิ่มก่อน 2. แผ่นรองปั้น
ปั้น
3. ครูสาธิตการปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นตรงแล้ว
ขดให้เป็นวงกลม
4. เด็กปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นตรงแล้วขดให้เป็น
วงกลม
5. ชมเชยเด็กที่ช่วยกันเก็บอุปกรณ์การปั้น
เข้าที่
1. เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ตาม - มุมประสบการณ์
ความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
ในห้องเรียน
4 มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่น
สัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้
เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตความสนใจและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

สังเกตการเล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
เกมการศึกษา
บอกลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

(1) การสังเกต
ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้
ลักษณะของสิ่ง
ในห้องน้ําห้องส้วม
ต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูแนะนําเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดและ เครื่องเล่นสนาม
สาธิตวิธีเล่นอย่างถูกต้องให้เด็กดู
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
3. ให้สัญญาณหมดเวลา เด็กทําความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
1. แนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําห้องส้วม
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ได้แก่ ขัน สบู่ ถังน้ํา
ห้องน้าํ ห้องส้วม
2. ครูสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ในห้องน้ํา
ห้องส้วม
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรม(สมมติ)การใช้อุปกรณ์
ในห้องน้ําห้องส้วม
4. ชมเชยเด็กที่ใช้และทําความสะอาดหลัง
การใช้ห้องน้ําห้องส้วมได้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

สังเกตการบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการ
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ
เคลื่อนที่
จังหวะ
เดินตามแนวเส้นโค้ง
ที่กําหนด

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตน

(2) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเดินตามแนวเส้นโค้งของริบบิ้น
ประกอบเสียงดนตรี
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเดินตามแนวเส้นโค้งของ
ริบบิ้นประกอบเสียงดนตรี
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้ําอีก 2 – 3
ครั้ง
4. เมื่อเพลงหยุด ให้เด็กนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย
โดยให้เด็กนั่งกับพื้นห้อง ฟังเพลงเบา ๆ
1. ให้เด็กดูภาพการล้างมือ ภาพการแปรงฟัน
และภาพการรับประทานอาหาร อีกครั้ง
2. ให้เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษา
ของตนอีกครั้งเป็นการทบทวน
3. อาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
ล้างมือ แปรงฟัน รับประทานอาหาร และทํา
ความสะอาดหลังใช้ห้องน้ําห้องส้วม
4. ชมเชยอาสาสมัครทุกคน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ริบบิ้น
2. เทปเพลง

สังเกตการเดินตามแนวเส้นโค้ง
ที่กําหนด

ภาพการล้างมือ
ภาพการแปรงฟัน
ภาพการรับประทาน
อาหาร

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. การอ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน
3. การปฏิบัติจริง การล้างมือ
การแปรงฟัน การรับประทาน
อาหารและการใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมของเด็กตลอดปี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
การเดินตามแนวที่
กําหนดได้

เกมการศึกษา
บอกลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การฉีก
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีก การตัด การปะ
2. ครูสาธิตการฉีกกระดาษเป็นรูปวงกลมให้เด็กดู
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการฉีกกระดาษเป็นรูป
วงกลม
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องควรมีอย่าง
น้อย 4 มุม เช่น
- มุมธรรมชาติ
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมุติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
(2) การเคลื่อนไหว
1. ครูสาธิตการเดินตามแนวเส้นโค้งบนพื้นทราย
เคลื่อนที่
ให้เด็กดู
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเดินตามแนวเส้นโค้งบน
พื้นทราย
3. เมื่อหมดเวลา เด็กทําความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าห้องเรียน
(1) การสังเกต
ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ใน 1. ทบทวนอุปกรณ์ในการล้างมือ แปรงฟัน
ลักษณะของสิ่งต่างๆ กิจวัตรประจําวัน เช่น รับประทานอาหาร และใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยใช้ประสาท
ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ํา 2. เด็กบอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจวัตร
สัมผัสที่เหมาะสม
ฯลฯ
ประจําวัน

สื่อ
กระดาษสีต่างๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต ความสนใจ และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

- มุมประสบการณ์ สังเกตการเล่นและทํากิจกรรม
ในห้องเรียน
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

พื้นทราย

สังเกตการเดินตามแนวที่กําหนด

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจวัตรประจําวัน

สังเกตการบอกลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ชื่อ – นามสกุล
10. สังเกตลักษณะของสิ่งต่าง
ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสมได้

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
และจิตใจ
9. อ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตนได้

8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบได้

7. ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือได้

6. รับประทานอาหารด้วย
ตนเองได้

ด้านร่างกาย
5.สนใจและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

1. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
2. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
3. เดินตามแนวเส้นโค้งที่
กําหนดได้
4. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ-นามสกุล

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

13
14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

10. สังเกตลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสมได้

9. อ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตนได้

8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบได้

7. ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือได้

6. รับประทานอาหารด้วย
ตนเองได้

5.สนใจและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

1. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
2. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
3. เดินตามแนวเส้นโค้งที่
กําหนดได้
4. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

ด้านร่างกาย
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
และจิตใจ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

1
การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. สมาชิกในครอบครัว
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

อนุบาลปีที่ ๒
๑. สมาชิกในครอบครัว (เครือญาติ)
๒. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
๓. บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
๔. การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัว
๕. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)
ตบช 2.2 (2.2.3)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.1 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๑ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. ประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว
๓. บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
๔. อาชีพของบุคคลในครอบครัว
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)
มฐ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
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รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับ
สี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในชีวิตประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
(๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็น
คนไทย
สติปัญญา
๑.๔.๒ (๓) การฟังเพลง นิทาน คําคล้อง
จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ (ไม้บล็อก)
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย
เศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับและการใช้กรรไกร
๑.๑.๔. (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๒) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การตัด การปะ และการพับ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในชีวิตประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
๑.๒.๑ (๕) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
สังคม
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
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รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านถูกต้อง
๑.๔.๒ (๑๓) การจับคู่สิ่งต่างๆ

อนุบาลปีที่ ๒
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจองหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๒) การสังเกตสิ่งต่างๆจาก
มุมมองที่ต่างกัน
(๕) การจําแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะรูปร่าง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
(๑๓) การจับคู่ เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

อนุบาลปีที่ ๓
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ (๓) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๓) การฟังนิทาน คําคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(๘) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ
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รายการ
คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ ๑
๑. การนับปากเปล่า ๑– ๕
๒. การนับและแสดงจํานวน ๑ : ๑

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต (สมาชิกในครอบครัว)

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
๒. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การนับปากเปล่า ๑– ๑๐
๒. การนับและแสดงจํานวน ๑– ๒
๓. การเปรียบเทียบจํานวน
(จํานวนและลักษณะกายภาพ)
การจัดกระทําและสื่อความหมาย
ข้อมูล (สมาชิกในบ้าน)
๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๒. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๓. การอ่านหนังสือภาพ
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การนับปากเปล่า ๑– ๒๐
๒. การนับและแสดงจํานวน ๑– ๖
๓. จับคู่และเปรียบเทียบ
(จํานวนและลักษณะกายภาพ)
การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง
๑. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๒. อ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
ครอบครัวของเรามีสมาชิกอยู่ร่วมกันในบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานของครอบครัว ผู้ใหญ่ทํางานอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว เด็ก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวควรให้ความเคารพผู้ใหญ่และช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถทําได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและทํา
๑. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ ๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
๑. สมาชิกในครอบครัว
๒. การปฏิบัติตนเป็น
ร่างกายเจริญเติบโต
ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย มีผู้ชี้แนะได้
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ตามวัยและมีสุขนิสัย ผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจวัตรประจําวัน
สมาชิกที่ดีในครอบครัว
ที่ดี
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้น ๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่ ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่ว
ลงอยู่กับที่ได้
กับที่ได้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ประสานสัมพันธ์และ
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
และประสานสัมพันธ์กัน
๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
๓. ร้อยหลอดดูดน้ําได้
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สัมพันธ์กัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(2) การเขียนภาพและการ เล่นกับสี
๑ ซม. ได้
(3) การปั้น
(๕) การหยิบจับและการร้อยวัสดุ
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจมีความสุข
๔.๑.๑ สนใจมีความสุข
ชื่นชมและแสดงออก และแสดงออกผ่านงาน และแสดงออกผ่านงาน
ทางศิลปะดนตรีและ ศิลปะ ดนตรีและการ
ศิลปะ
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
๔.๑.๓ สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
มาตรฐานที่ ๗
๗.๒ มีมารยาทตาม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
รักธรรมชาติ
วัฒนธรรมไทยและรัก
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเป็นไทย
ชี้แนะ
และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบ
เหมาะสมกับวัย
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๙.๒ อ่านเขียนภาพและ ๙.๒.๑ อ่านภาพและ
สัญลักษณ์ได้
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถใน
มีความสามารถในการ การคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๔. สนใจทํางานศิลปะได้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง (๕) การทํางานศิลปะ
มีความสุขได้
จุดประสงค์

๖. แสดงความเคารพด้วย
การไหว้ได้

๗. ฟังและร่วมสนทนากับ
ผู้อื่นได้
๘. อ่านข้อความขณะที่ครูชี้
ได้

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
๙. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความเป็นคนไทย
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๘) การนับและการแสดงจํานวน
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยครอบครัวมีสุข

วันที่
๑

๒
๓

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
“บ้านของฉัน”
(นับปากเปล่า ๑-๕)
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ
(นับปากเปล่า ๑-๕)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ข้อตกลง
(นับปากเปล่า ๑-๕)

4

เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามข้อตกลง
(นับปากเปล่า ๑-๕)

5

เคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์
(ผ้าเช็ดหน้า)
(นับปากเปล่า ๑-๕)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
สมาชิกในครอบครัว (เด็กบอก
ได้ว่ามีใครบ้างในครอบครัว)
สมาชิกในครอบครัว (เด็กบอก
ได้ว่ามีใครบ้างในครอบครัว)
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
- การเชื่อฟังคําสอน
- การใช้คําพูดสุภาพ
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
- การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ
(ฝึกปฏิบัติ)
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
- การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ
- มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่
(ฝึกปฏิบัติ)

กิจกรรม
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. คลึงดินน้ํามันเป็น
เส้นกลม
๒. นําเส้นดินน้ํามันมา
สร้างรูป
ร้อยหลอดดูดน้ํา
๑. คลึงดินน้ํามันเป็น
เส้นกลม
๒. นําเส้นดินน้ํามันมา
ขดสร้างรูป
วาดภาพจากสีเทียน
อย่างอิสระ
พับสีน้ํา

กิจกรรมเล่นตาม
กิจกรรมกลางแจ้ง
มุม
เล่นในมุม
เล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน
เล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน
เล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

เล่นน้ํา
เล่นทราย

กิจกรรมเกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน พ่อ - แม่

เล่นเกมส่งกระป๋อง
แป้งแรงฤทธิ์

เล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน พี่สาว น้องชาย
เล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ปู่ - ย่า

เล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

เล่นน้ํา
เล่นทราย

เล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ตา - ยาย

เล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

เล่นเกมไก่กระโดด

เล่นเกมของวันที่ ๑ - ๔
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“บ้านของฉัน”
2. เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
3. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
4. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
5. เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(ผ้าเช็ดหน้า) นับปากเปล่า ๑ - ๕

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. สมาชิกในครอบครัว (เด็กบอกได้ว่ามีใครบ้างในครอบครัว)
2. สมาชิกในครอบครัว (เด็กบอกได้ว่ามีใครบ้างในครอบครัว)
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
- การเชื่อฟังคําสอน - การใช้คําพูดสุภาพ
4. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
- การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ (ฝึกปฏิบัติ)
5. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
- การไหว้ในโอกาสต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ)
- มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ (ฝึกปฏิบัติ)

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. คลึงดินน้ํามันเป็นเส้น นําเส้น
ดินน้ํามันมาสร้างรูป
2. ร้อยหลอดดูดน้ํา
3. คลึงดินน้ํามันเป็นเส้น นําเส้น
ดินน้ํามันมาสร้างรูป
4. วาดภาพจากสีเทียนอย่าง
อิสระ
5. พับสีน้ํา

5.กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เล่นน้ํา - เล่นทราย
3. เล่นเกมส่งกระป๋องแป้งแรงฤทธิ์
4. การเล่นน้ํา - เล่นทราย
5. เล่นเกมไก่กระโดด

หน่วย
ครอบครัวมีสุข

6.กิจกรรมเกมการศึกษา
1. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน พ่อ - แม่
2. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน พี่สาว – น้องชาย
3. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน ปู่ – ย่า
4. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน ตา – ยาย
5. เล่นเกมการศึกษาของวันที่ ๑ – ๔

4.กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นอิสระในมุมประสบการณ์
ต่างๆภายในห้องเรียน
วันที่ 1 – วันที่ 5
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๘) การนับปากเปล่า
๑-๕

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่นได้
๒. อ่านข้อความ
ขณะที่ครูชี้ได้

(๓) การฟังเพลงหรือ
สมาชิกใน
เรื่องราวต่าง ๆ
ครอบครัว
(๔) การพูดแสดงความคิด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

๑. กิ จ กรรมพื้ นฐานให้ เด็ ก เคลื่ อนไหวร่ า งกาย
ไปทั่ ว ๆ บริ เ วณอย่ า งอิ สระโดยไม่ ช นกั น ตาม
จั ง หวะที่ ค รู เ คาะ เมื่ อ ได้ ยิ น สั ญ ญาณ “หยุ ด ”
ให้ ห ยุ ด เคลื่ อ นไหวในท่ า นั้ นทั นที แล้ วนั บ ปาก
เปล่า ๑ - ๕
๒. ครู ส าธิ ต การบริ หารร่ า งกายประกอบเพลง
เช่ น ยกสองมื อ แตะศี ร ษะ แตะบ่ า แตะเอว
ตบมือ ย่ําเท้าอยู่กับที่
๓. ครูแ ละเด็กทํ าท่ ากายบริหารประกอบเพลง
“บ้านของฉัน”
๔. ปฏิบัติตามข้อ ๓ ซ้ํา ๒-๓ ครั้ง
๕. ให้ เ ด็ ก ผ่ อ นคลายนอนในท่ า สบายหายใจ
เข้า - ออกยาว ๆ
๑. ครูและเด็กร่วมกันร้ องเพลง “บ้านของฉัน”
โดยครูชี้เนื้อเพลงให้เด็กเห็นคํากับเสียงที่ตรงกัน
๒. ครูและเด็กร่วมกันร้ องเพลง “บ้านของฉัน”
พร้อมทําท่าประกอบอย่างอิสระ
๓. ให้เด็กบอกสมาชิกในครอบครัวว่ามีใครบ้าง
ครู แ ละ เ ด็ ก ค น อื่ น ๆ ช่ ว ย กั นนั บ จํ า นวน
ขณะเพื่อนบอกสมาชิกครอบครัว

๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. เพลง “บ้านของ
ฉัน”

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุข

เพลง “บ้านของฉัน” สังเกต
๑. การฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่น
๒. การอ่านข้อความ
ขณะที่ครูชี้
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทํางานศิลปะ
๑. ครูจัดให้เด็กยืนรอบ ๆ โต๊ะสาธิต ครูนั่งสาธิต
สร้างสรรค์
การนวดดิ น น้ํ า มั น ให้ อ่ อ นนิ่ ม สาธิ ต การบี บ
สนใจทํางานศิลปะได้
การคลึ งให้เป็ นก้ อนกลม การคลึ ง เป็นเส้นกลม
แบบสั้นและคลึงต่อให้ยาวขึ้น
๒. จั ด เด็ ก เข้ า ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเป็ น กลุ่ ม ๆ
(จํานวนตามความเหมาะสม)
๓. เด็ ก เข้ า แถวหยิ บ ดิ น น้ํ า มั น คนละ ๑ ก้ อ น
แผ่นรองปั้นคนละ ๑ แผ่น
๔. ให้ เ ด็ ก คลึ ง ดิ น น้ํ า มั น เป็ น เส้ น กลมและขด
เพื่อสร้างเป็นรูปตามจินตนาการของตน
๕. ขณะทํากิจกรรมครูชมเชยหรือให้กําลังใจบ้าง
ตามโอกาสเหมาะสม
๖. เด็กเล่าผลงานให้ครูฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็ก
เล่ า ในแถบกระดาษที่ ตั ด เตรี ย มไว้ เ ขี ย นวั น ที่
เขี ย นชื่ อ เด็ ก ให้ เ ด็ ก เห็ นวิ ธี การเขี ย นโดยมายื น
ข้างครู เด็กพิมพ์สัญลักษณ์ของตนเองใต้ชื่อ
๗. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่
กิจกรรมเล่นตาม (๑) การปฏิบัติตนให้
๑. ครู พ าเด็ ก เดิ น ดู มุ ม ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ
มุม
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
ภายในห้องเรียนและแนะนําวิธีเล่น
เล่นอย่างปลอดภัย
๒. ครู พู ด ข้ อตกลงในการเล่ นเพื่ อ ให้ เ กิ ดความ
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและมีวินัย
- ไม่นําของเล่นมาขว้างปากัน
- อยากเล่นในสิ่งที่เพื่อนเล่นอยู่ต้องรู้จักรอคอย
และรู้จักแบ่งปัน

สื่อ
๑. ดินน้ํามัน
๒. แผ่นรองปั้น

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจทํางาน
ศิลปะ

๑. สื่อในมุมบ้าน
สังเกต
๒. สื่อในมุมหนังสือ การเล่นอย่างปลอดภัย
เมือ่ มีผู้ชี้แนะ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเกม
การศึกษา
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

- เมื่อจะไปเล่นมุมใหม่เก็บของมุมเดิมเข้าที่ก่อน
- ถ้าได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เก็บของเล่นเข้าที่
๓. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจครูเดินดูอยู่ใกล้ ๆ คอยให้คําแนะนํา
๔. ครู ค วรหาหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว หรื อ
การปฏิ บั ติ ต นเป็ น คนดี ข องครอบครั ว ไว้ ที่
มุมหนังสือ
5. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กจะ
ได้มีเวลาเก็บของเล่นเข้าที่
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนาม
สนามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้
- ถ้าอยากเล่นสิ่งที่เพื่อนเล่นอยู่ต้องรอคอยหรือ
เข้าไปขอเล่นด้วยกัน
- ไม่แกว่งชิงช้าแรงอาจพลัดตกได้
- ไม่ผลักกันขณะเล่นเครื่องเล่น
- เวลาเล่นม้าหมุนต้องไม่หมุนแรงเกินไป
๒. พาเด็ กเดิ นเป็ นแถวไปเล่ นเครื่ องเล่ นสนาม
ครูดูแลอยู่ใกล้ ๆ ให้คําแนะนําขณะเล่น
๓. ก่ อ นหมดเวลาครู ใ ห้ สัญ ญาณเด็ ก ทํ า ความ
สะอาดร่างกาย
๔. เดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การแสดงจํานวน การเล่นเกมจับคู่
๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
๑. เกมจับคู่ภาพที่
๑:๑
ภาพที่เหมือนกัน พ่อ – แม่ และอธิบายจํานวน ๑:๑ จากภาพ
เหมือนกันพ่อ - แม่
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตามลําพัง
พ่อ ๑ คน แม่ ๑ คน
๒. เกมที่เคยเล่นแล้ว
(พ่อ – แม่)
๒. แบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม)
เล่นเกมจากข้อ ๑ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑ กับ
เกมที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เดิมเมื่อเลิกเล่น
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป เครื่องเคาะจังหวะ
เสียงเพลง/ดนตรี
ทั่ ว บริ เ วณ อย่ า งอิ ส ระตามจั ง หวะที่ ค รู เ คาะ
(1) การเล่นบทบาท
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่ า นั้ นทั น ที แล้ ว ตบมื อ พร้ อมกั บ นั บ ปากเปล่ า
สมมุติ
(๘) การนับปากเปล่า
๑ – ๕ ตามครู
๑-๕
๒. เด็ ก ทํ า ท่ า ทางตามจิ น ตนาการโดยฟั ง คํ า
บรรยาย “เด็ ก กลั บ จากโรงเรี ย นไหว้ คุ ณ พ่ อ
คุณแม่ แล้วนํากระเป๋าไปเก็บเข้าที่ เด็กเชื่อฟังที่
คุ ณ พ่ อคุ ณ แม่ สอนอยู่ บ้ า นช่ ว ยกั น ทํ า งานบ้ า น
บางคนรดน้ํ า ต้ น ไม้ บางคนเก็ บ ใบไม้ ทิ้ ง ลงถั ง
บางคนกวาดบ้ า น เวลาเย็ นเด็ ก อาบน้ํ า แต่ งตั ว
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันทุกคนมีความสุข
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ซ้ํา
๔. ให้เด็กผ่อนคลายนอนในท่าสบายหายใจเข้า
ออกยาว ๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุข

13
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การฟังเพลงหรือ สมาชิกใน
เรื่องราวต่าง ๆ
ครอบครัว
(๔) การ พูดแสดง
ความคิด

๒. อ่านข้อความ
ขณะที่ครูชี้ได้

(12) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๕) การหยิบจับและ
การร้อยหลอดดูดน้ํา

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยหลอดดูดน้ําได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

๑. ครู แ ละเด็ ก ร่ วมกั นร้ องเพลง “บ้ า นของฉั น” เพลง “บ้านของฉัน”
โดยครูชี้เนื้อเพลงให้เด็กเห็นคํากับเสียงที่ตรงกัน
๒. สนทนาเนื้อหาจากเพลง
๓. ให้เด็กบอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่ามี
ใครบ้าง(ต่อจากวันที่ 1)
๔. ครูและเด็กคนอื่น ๆ นับจํานวนในขณะที่
เพื่อนบอก
๑. เชือกที่มีขนาดเล็ก
กว่ารูของหลอดดูดน้ํา
ยาวประมาณเส้นละ ๕๐
ซม. ปลายทั้ง ๒ ข้างใช้
กระดาษกาวย่นพัน
เพื่อให้ปลายเชือกไม่แตก
และแข็งเวลาร้อยผ่านรู
ได้ง่าย
๒. หลอดดูดน้ําที่ตัดเป็น
ท่อนสั้นยาวประมาณ
๒ ซม.
๑. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน ๑. สื่อในมุมบ้าน
ห้องเรียนและแนะนําวิธีเล่น
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๒. ครู พู ด ข้ อ ตกลงในการเล่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ ๓. สื่อมุมบล็อก
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและมีวินัย
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
- ไม่นําของเล่นมาขว้างปากัน
๕. สื่อมุมเกมการศึกษา

๑. จั ด กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมร้ อ ยหลอด ๔-๕ กลุ่ ม
(จํานวนตามความเหมาะสม)
๒. เด็ กคนใดทานอาหารเช้ าเป็นไข่ ให้ เลื อกกลุ่ ม
ได้ ก่ อ น ลํ า ดั บ ต่ อมาเป็ นผั ก และเนื้ อสั ต ว์ ต่า ง ๆ
จนครบทุกคน
๓. เด็ ก ที่ ร้ อยหลอดดู ด น้ํ า เสร็ จ นํ า มาให้ ค รู ช่ว ย
ผูกปลายกันหลุดให้
๔. ครู เ ขี ย นชื่ อ เด็ ก ในกระดาษแผ่ น เล็ ก ติ ด กั บ
ผลงานให้เด็กนําผลงานติดแสดงในที่แสดงผลงาน
๕. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. การฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่น
๒. การอ่าน
ข้อความขณะที่ครูชี้

สังเกต
การร้อยหลอด
ดูดน้ํา

สังเกต
การเล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

- อยากเล่ นในสิ่ ง ที่ เพื่ อนเล่นอยู่ ต้ องรู้ จัก รอคอย
และรู้จักแบ่งปัน
- เมื่อจะไปเล่นมุมใหม่เก็บของมุมเดิมเข้าที่ก่อน
- ถ้าได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เก็บของเล่นเข้าที่
๓. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูอยู่ใกล้ ๆ คอยให้คําแนะนํา
๔. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กจะ
ได้มีเวลาเก็บของเล่นเข้าที่
๑. ครู แ ละเด็ ก พู ด ข้ อ ตกลงไปเล่ น น้ํ า เล่ นทราย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ไม่นําทรายมาขว้างใส่กันหรือสาดน้ําใส่กัน
- ถ้ า อยากใช้ อุป กรณ์ ที่ เพื่ อนใช้ อยู่ให้ ขอยืม หรื อ
รอคอย
- แบ่งปันกันเล่น
๒. เด็ ก เดิ น เป็ น แถวไปบริ เ วณบ่ อ น้ํ า บ่ อทราย
โดยนําอุปกรณ์การเล่นไปด้วย
๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
๔. ก่ อนหมดเวลาเล็ กน้ อยครู ให้ สัญญาณตบมื อ
เด็กนําอุปกรณ์การเล่นไปล้าง
๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

๑. บริเวณเล่นน้ํา
๒. บริเวณเล่นทราย
๓. อุปกรณ์การเล่น
น้ําเล่นทราย

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

15
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

(๘) การแสดงจํานวน
๑:๑
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ

การเล่นเกมจับคู่
ภาพที่เหมือนกัน
ตามลําพัง
(พี่สาว – น้องชาย)

๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน พี่สาวน้องชาย และอธิบายจํานวน ๑ : ๑ จากภาพ
พี่สาว ๑ คน น้องชาย ๑ คน
๒. แบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม)
เล่นเกมจากข้อ ๑ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑ กับ
เกมที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่นให้เรียบร้อย

๑. เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน พี่สาว น้องชาย
๒. เกมที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่นได้
๒. อ่านข้อความ
ขณะที่ครูชี้อ่านได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
เคลื่อนที่
ทั่วบริเ วณเมื่อได้ยินสั ญญาณ “หยุด” ให้หยุ ด ๒. รูปภาพสมมติเป็น
(๘) การนับปากเปล่า
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
พ่อและแม่
๑-๕
๒. ครู นํ า รู ป ภาพสมมติ เ ป็ น พ่ อ และเขี ย นใต้
รู ป ภาพว่ า “พ่ อ ” ตั ว ใหญ่ ๆ ติ ด ที่ ด้ า นขวา
ของมุมห้องบอกเด็กว่าเป็นมุม “พ่อ”
๓. มุ ม “แม่ ” ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ๒ ติ ด
ด้านซ้ายของมุมห้อง
๔. ครู พูด ข้ อตกลงดั ง นี้ เมื่ อครูเคาะจัง หวะให้
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณระวังไม่ให้
ชนกั น ด้ ว ย เมื่ อ ได้ ยิ น สั ญ ญาณ “หยุ ด ” ให้
ปฏิบัติตามครูพูดเช่นพูดว่า “พ่อ” เด็กไปที่มุม
“พ่อ” ถ้าพูดว่า “แม่” เด็กไปที่มุม “แม่”
๕. ให้เด็กปฏิบัติตามข้อ ๔ ซ้ํา ๒-๓ ครั้ง
๖. ให้ เ ด็ ก ผ่ อนคลาย นอนในท่ า สบายหายใจ
เข้า-ออกช้าๆ
(๓) การฟังเพลง นิทาน การปฏิบัติตนเป็น ๑. ครูและเด็กร้องเพลง “ขอบคุณ-ขอบใจ”
๑. เพลง ขอบคุณและเรื่องราว ต่าง ๆ
สมาชิกที่ดีของ
ร่วมกัน โดยครูชี้เนื้อเพลงให้เด็กเห็น
ขอบใจ
(๔) การพูดแสดง
ครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างคํากับเสียง
๒. นิทานเรื่อง
ความคิด
- การเชื่อฟังคําสอน ๒. ครูและเด็กร้องเพลง “ขอบคุณ-ขอบใจ”
“หนูแป๋มเด็กดี”
- การใช้คําพูดที่ พร้อมทําท่าประกอบ
สุภาพ
๓. ครูและเด็กสนทนาเนื้อหาจากเพลง
๔. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูแป๋มเด็กดี” ให้เด็กฟัง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุข

สังเกต
๑. การฟังและร่วม
สนทนากับผู้อื่น
๒. การอ่านข้อความ
ขณะที่ครูชี้อ่าน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจด้วยทํางาน
ศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๕) การทํางานศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
๕. สนทนาเนื้อหาจากนิทาน
๖. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว เช่น
- การเชื่อฟังคําสอน
- การใช้คําพูดสุภาพ
๗. ครูและเด็กสรุปการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ร่วมกัน
๑. ครูจัดโต๊ะสาธิตอยู่ตรงกลางเด็กยืนรอบโต๊ะดู
การนวด การบี บ การคลึ ง ดิน น้ํ า มั นให้ อ่ อนนิ่ ม
และคลึงเป็นเส้น
๒. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม จํานวนตามความ
เหมาะสม ครู แ จกตะกร้ า ดิ น น้ํ า มั น กลุ่ ม ละ ๑
ตะกร้าพร้อมแผ่นรองปั้น
๓. ให้ เ ด็ ก ปั้ น ดิ น น้ํ า มั น อิ ส ระตามความคิ ด ของ
ตนเอง
๔. เด็กนําผลงานมาเล่าให้ครูฟังครูเขียนประโยคที่
เด็กพูดในกระดาษที่ตัดเตรียมไว้ให้เด็กเห็นวิธีการ
เขี ย นตั ว หนั ง สื อ เขี ย นชื่ อ เด็ ก ไว้ ท างซ้ า ยของ
กระดาษ ประโยคคํ า พู ด เขี ยนไว้ท างขวาในแถว
เดียวกัน
๕. เด็กนําผลงานไปวางไว้ มุมหนึ่งของห้องเรียน
ที่ครูจัดไว้
๖. เด็กช่วยกันเก็บตะกร้าดินน้ํามันเข้าที่

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. ดินน้ํามัน
สังเกต
๒. แผ่นรองปั้นเท่า
ความสนใจทํางาน
จํานวนเด็ก
ศิลปะ
๓. กระดาษที่ตัด
เตรียมไว้เขียนชื่อและ
เขียนประโยคที่เด็กเล่า
ผลงาน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติตนให้
๑. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน
ปลอดภัยใน
ห้องเรียนและแนะนําวิธีเล่น
ชีวิตประจําวัน
๒. ครู พู ด ข้ อ ตกลงในการเล่ นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและมีวินัย
- ไม่นําของเล่นมาขว้างปากัน
- รู้จักรอคอยและรู้จักแบ่งปัน
- เมื่อจะไปเล่นมุมใหม่เก็บของมุมเดิมเข้าที่ก่อน
- ถ้าได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เก็บของเล่นเข้าที่
๓. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูอยู่ใกล้ ๆ คอยให้คําแนะนํา
๔. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด”
เด็กจะได้มีเวลาเก็บของเล่นเข้าที่
(1) การปฏิบัติตนให้
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนออกไปเล่นเกม
- เวลาเดินให้เดินอย่างระมัดระวังดูทางข้างหน้า
ปลอดภัยใน
ขณะเดิน
ชีวิตประจําวัน
- เวลาเล่นเกม “ส่งกระป๋องแป้งแรงฤทธิ์” ขณะ
วิ่งต้องดูทางข้างหน้าให้ดี วิ่งห่างจากเพื่อนที่นั่ง
เป็นวงกลมและไม่ต้องวิ่งเร็วเกินไปอาจทําให้หกล้ม
ได้
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณสนามที่มีร่มไม้
๓. เด็กเล่นเกม “ส่งกระป๋องแป้งแรงฤทธิ์”
ใช้เวลาพอประมาณ
๔. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณไปทําความ
สะอาดร่างกาย

สื่อ
๑. สื่อในมุมบ้าน
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเกม
การศึกษา

๑. เกมส่งกระป๋อง
แป้งแรงฤทธิ์
๒. นกหวีด

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

19
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การแสดงจํานวน
การเล่นเกมจับคู่
๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ปู่-ย่า
๑:๑
ภาพที่เหมือนกัน และอธิบายจํานวน ๑ : ๑ จากภาพปู่ ๑ คน
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตามลําพัง (ปู่-ย่า) ย่า ๑ คน
๒. แบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม)
เล่นเกมจากข้อ ๑ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑ กับ
เกมที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่นให้เรียบร้อย

สื่อ
๑. เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ปู่-ย่า
๒. เกมที่เคยเล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
เคลื่อนที่
ทั่วบริเ วณเมื่อได้ยินสั ญญาณ “หยุด” ให้หยุ ด ๒. รูปภาพสมมติเป็น
(๘) การนับปากเปล่า
เคลื่ อ นไหวทั น ที แล้ ว นั บ ปากเปล่ า ๑ – ๕ พี่ น้อง
๑-๕
พร้อมครู
๒. ครูนํารูปภาพสมมติเป็นพี่ เขียนใต้รูปภาพว่า
“พี่” ตัวใหญ่ ๆ ติดมุมหน้าห้องบอกเด็กว่าเป็น
มุม “พี่”
๓. มุม “น้อง” ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒ ติดที่
ด้านหลังห้องเรียน สมมติเป็นมุม “น้อง”
๔. ครู พูด ข้ อตกลงดั ง นี้ เมื่ อครูเคาะจัง หวะให้
เด็ ก เคลื่ อ นไหวร่ า งกายไปทั่ วบริ เ วณ โดยไม่
ชนกันเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้ปฏิบัติตาม
ข้ อ ต ก ล ง เ ช่ น พู ด ว่ า “ พี่ ” เ ด็ ก ไ ป ที่ มุ ม
หน้าห้องเรียน ถ้าครูพูดว่า “น้อง” เด็กไปที่มุม
หลังห้องเรียน
๕. ปฏิบัติตามข้อ ๔ ซ้ํา ๒ ครั้ง
๖. ให้ เ ด็ ก ผ่ อนคลาย นอนในท่ า สบายหายใจ
เข้า-ออก ยาว ๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุข
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
แสดงความเคารพ
ด้วยการไหว้ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
การปฏิบัติตนเป็น
(๑) การปฏิบัติตนใน
สมาชิกที่ดีของ
ความเป็นไทย
(3) การฟังเพลง
ครอบครัว
(๔) การพูดแสดง
- การแสดงความ
เคารพด้วยการ
ความคิดเห็น
ไหว้ โอกาสต่าง ๆ
(ฝึกปฏิบัติ)

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจทํางานศิลปะได้ (๕) การทํางานศิลปะ

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. ครู แ ละเด็ ก ร้ อ งเพลง “ขอบคุ ณ -ขอบใจ” เพลง ขอบคุณ-ขอบใจ สังเกต
การแสดงความเคารพ
ร่วมกัน โดยครูชี้เนื้อเพลงในขณะที่ร้อง
ด้วยการไหว้
๒. ครูและเด็กสนทนาทบทวนการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวอีกครั้ง
๓. ครูสาธิตการไหว้ในโอกาสต่าง ๆ และสาธิตการ
เดินผ่านผู้ใหญ่
๔. เด็กฝึกปฏิบัติ การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ
- ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน
- เมื่อพบผู้ใหญ่ที่รู้จัก
สังเกต
๑. ครูจัดกิจกรรมวาดภาพจากสีเทียนอิสระไว้
๑. สีเทียน
๕ กลุ่ม เพื่อให้เด็กใช้สีเทียนร่วมกัน กลุ่มละ
๒. กระดาษ เอ๔ เท่า ความสนใจทํางาน
จํานวนเด็ก
ศิลปะ
ประมาณ ๔-๕ คน
๒. ให้เด็กจับกลุ่มตามสมัครใจนั่งทํากิจกรรมและ
ใช้สีร่วมกัน
๓. เด็กทํากิจกรรมวาดภาพจากสีเทียนอิสระ
๔. เด็กนําผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครูเขียนชื่อเด็ก
ใต้ภาพผลงานด้านซ้ายมือ และเขียนประโยค
ที่เด็กเล่าด้านขวามือในบรรทัดเดียวกันเขียน
วันที่กํากับด้วย
๕. เด็กนําผลงานติดในที่แสดงผลงานที่ครูเตรียมไว้
๖. หาอาสาสมัครเก็บตะกร้าสีเทียน ครูจดบันทึก
ไว้ว่าวันนี้ใครเก็บครั้งต่อไปหมุนเวียนไม่ซ้ําคนเดิม
ส่วนโต๊ะ ครูและเด็กช่วยกันเก็บ
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติตนให้
๑. ครู พ าเด็ ก เดิ น ดู มุ ม ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ
ปลอดภัยใน
ภายในห้องเรียนและแนะนําวิธีเล่น
ชีวิตประจําวัน
๒. ครูพูดข้ อตกลงในการเล่นเพื่ อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและมีวินัย
- ไม่นําของเล่นมาขว้างปากัน
- รู้จักรอคอยและรู้จักแบ่งปัน
- เมื่อจะไปเล่นมุมใหม่เก็บของมุมเดิมเข้าที่ก่อน
- ถ้าได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เก็บของเล่นเข้าที่
๓. ให้ เ ด็ ก เลื อ กเล่ น ในมุ ม ประสบการณ์ ต าม
ความ สนใจ ครู เดิ น ดู อยู่ ใ กล้ ๆ คอยใ ห้
คําแนะนํา
๔. ก่ อ นหมดเวลาครู ใ ห้ สั ญ ญาณ “หยุ ด ”
เด็กจะได้มีเวลาเก็บของเล่นเข้าที่
(1) การปฏิบัติตนให้
๑. ครูพาเด็กพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นน้ํา
ปลอดภัยใน
เล่นทราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้
ชีวิตประจําวัน
- ไม่นําทรายมาขว้างใส่กันและไม่สาดน้ําใส่กัน
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ในการเล่นที่เพื่อนใช้อยู่
ให้ขอยืมหรือไม่ก็รอคอยให้เพื่อนเลิกเล่นก่อน
- แบ่งปันกันเล่น
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณที่เล่นน้ํา –เล่น
ทราย นําอุปกรณ์การเล่นน้ําเล่นทรายไปด้วย
๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ

สื่อ
๑. สื่อในมุมบ้าน
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเกม
การศึกษา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. บริเวณเล่นน้ํา
สังเกต
๒. บริเวณเล่นทราย การเล่นอย่างปลอดภัย
๓. อุปกรณ์การเล่นน้ํา เมือ่ มีผู้ชี้แนะ
เล่นทราย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๘) การแสดงจํานวน
๑:๑
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ

การเล่นเกมจับคู่
ภาพที่เหมือนกัน
ตามลําพัง
(ตา-ยาย)

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครูให้สัญญาณด้วย
การตบมือ เด็กนําอุปกรณ์การเล่นไปล้าง และ
ทําความสะอาดร่างกาย
๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ตา-ยาย
และอธิบายจํานวน ๑ : ๑ จากภาพ ตา ๑ คน
ยาย ๑ คน
๒. แบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม)
เล่นเกมจากข้อ ๑ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑ กับ
เกมที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่นให้เรียบร้อย

สื่อ

๑. เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ตา-ยาย
๒. เกมที่เคยเล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน

24
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
แสดงความเคารพ
ด้วยการไหว้ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
(๒) การเคลื่อนไหว
ของร่างกายไปทั่วบริเวณเมื่อได้ยินสัญญาณ
เคลื่อนที่
๒. ผ้าเช็ดหน้าเท่า
(๓) การเคลื่อนไหว
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที แล้วนับปาก
จํานวนเด็ก
พร้อมผ้าเช็ดหน้า
เปล่า ๑ -๕ พร้อมครู
๒. ครูแจกผ้าเช็ดหน้าเด็กคนละ ๑ ผืนเมื่อครู
(๘) การนับปากเปล่า
เคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับ
๑-๕
นําผ้าเช็ดหน้าโบกสะบัดตามความคิดของเด็ก
ไปทั่วบริเวณโดยไม่ชนกัน เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้ปฏิบัติตามที่ครูพูด เช่น นํา
ผ้าเช็ดหน้าไปแตะไหล่เพื่อน แตะมือเพื่อน แตะ
หลังเพื่อน แตะศอกเพื่อน ใช้ผ้าเช็ดหน้าแตะ
ผ้าเช็ดหน้าเพื่อน โดยเมื่อได้ยินสัญญาณ“หยุด”
แต่ละครั้งให้ปฏิบัติตามครูพูดครั้งละ ๑ อย่าง
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ ซ้ํา ๒ – ๓ เที่ยว
๔. ให้เ ด็ก ผ่อนคลาย นอนในท่ าสบาย หายใจ
เข้า-ออกยาว ๆ
(1) การปฏิบัติตนใน
การปฏิบัติตนเป็น ๑. ครูและเด็กร่วมร้องเพลง “ขอบคุณ-ขอบใจ” เพลง “ขอบคุณความเป็นไทย
สมาชิกที่ดีของ
พร้อมทําท่าทางอิสระ
ขอบใจ”
ครอบครัว
2. ครูสาธิตมารยาทการไหว้ในโอกาสต่าง ๆ
- การไหว้ในโอกาส และมารยาทการเดินผ่านผู้ใหญ่
ต่าง ๆ
3. เด็ก ฝึ กปฏิ บัติ ก ารไหว้ แ ละมารยาทในการ
- มารยาทในการ เดินผ่านผู้ใหญ่
การเดินผ่านผู้ใหญ่

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุข

สังเกต
การแสดงความเคารพ
ด้วยการไหว้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจทํางานศิลปะ
ได้

สาระการเรียนรู้
การประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
พัฒนาการ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทํางานศิลปะ
๑. ครูจัดโต๊ะสาธิตกิจกรรมการพับสีน้ํา เด็กยืน ๑. สีน้ําแบบหลอดที่มี สังเกต
ความสนใจทํางาน
ขนาดใหญ่ ๑๒ มล.
รอบ ๆ โต๊ะเพื่อดูและฟังคําอธิบาย
๒. กระดาษ เอ๔
ศิลปะ
๒. ครูนั่งสาธิตเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ พับกระดาษครึ่งแผ่นให้ริมเสมอกัน
ขั้นที่ ๒ นําหลอดสีน้ํามาบีบปริมาณ
พอสมควรข้างรอยพับต่อเนื่องกันประมาณ
๒-3 สี
ขั้นที่ ๓ ใช้สันมือรีดกระดาษจากรอยพับ
ออกไปโดยรอบไม่ให้ถึงริมกระดาษ
ขั้นที่ ๔ กางกระดาษออกจะได้ภาพ ๒ ข้าง
เหมือนกัน
๓. จัดโต๊ะทํากิจกรรม ๕ โต๊ะเพื่อใช้สีร่วมกัน
เด็กเข้าแถวหยิบกระดาษ เอ4 คนละ ๑ แผ่น
๔. เด็กจับกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ทํากิจกรรมพับ
สีน้ํา ครูเดินดูทุกกลุ่มคอยให้คําแนะนําอย่าง
ใกล้ชิด
๕. เด็กที่ทํากิจกรรมเสร็จเล่าผลงานให้ครูฟัง ครู
เขียนชื่อของเด็กทางด้านซ้ายมือ เขียนประโยค
ที่เด็กเล่าทางด้านขวามือในบรรทัดเดียวกัน
๖. เด็กนําผลงานติดในที่แสดงผลงาน
๗. หาอาสาสมัครเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครูจดบันทึก
ไว้วันต่อไปสับเปลี่ยนคนเก็บ
๘. ครูและเด็กช่วยกันเก็บโต๊ะกิจกรรม
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน
กิจกรรมเล่นตามมุม (1) การปฏิบัติตนให้
เล่นอย่างปลอดภัย ปลอดภัยใน
ห้องเรียนและแนะนําวิธีเล่น
๒. ครูพดู ข้อตกลงในการเล่นเพื่อให้เกิดความ
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
ชีวิตประจําวัน
ปลอดภัยต่อตัวเด็กและมีวินัย
- ไม่นําของเล่นมาขว้างปากัน
- รู้จักรอคอยและรู้จักแบ่งปัน
- เมื่อจะไปเล่นมุมใหม่เก็บของมุมเดิมเข้าที่ก่อน
- ถ้าได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เก็บของเล่นเข้าที่
๓. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูอยู่ใกล้ ๆ คอยให้คําแนะนํา
๔. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กจะได้
มีเวลาเก็บของเล่นเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกม “ไก่กระโดด”
กระโดดสองขาขึ้นลง กับที่
- เดินเป็นแถวทั้งไปและกลับไม่วิ่งแซงกัน
อยู่กับที่ได้
๒. ครูพาเด็กเดินเป็นแถวไปเล่นเกมไก่กระโดดที่
บริเวณใต้ร่มไม้
๓. ครูอธิบายวิธีเล่นเกมไก่กระโดดพร้อมสาธิตให้ดู
๔. ครูร้องเพลง “ไก่” ๒-๓ เทีย่ วให้เด็กฟังและร้อง
พร้อมกัน
๕. ให้เด็กเล่นเกมไก่กระโดด ขณะเล่นครูร้องเพลง
“ไก่” ใช้เวลาพอประมาณ
๖. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. สื่อในมุมบ้าน
สังเกต
๒. สื่อในมุมหนังสือ การเล่นอย่างปลอดภัย
๓. สื่อมุมบล็อก
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเกม
การศึกษา
สื่อ

๑. เกมไก่กระโดด
๒. เพลงไก่

สังเกต
การกระโดดสองขาขึ้น
ลงอยู่กับที่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การแสดงจํานวน
การเล่นเกมจับคู่
เล่นเกมการศึกษาของวันที่ ๑ - ๔
๑:๑
ภาพที่เหมือนกัน
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตามลําพัง

สื่อ
เกมการศึกษาของ
วันที่ ๑ - ๔

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
ชื่อ
ด้าน
สังคม
๙. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

ด้านอารมณ์
๘. อ่านข้อความขณะที่ครูชี้ได้

๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ความสุขได้
๖. แสดงความเคารพด้วยการ
ไหว้ได้
๗. ฟั ง และร่ ว มสนทนากั บ
ผู้อื่นได้

ด้านร่างกาย

๔. สนใจทํางานศิลปะได้

๓. ร้อยหลอดดูดน้ําได้

๒. กระโดดสองขาขึ้ นลงอยู่
กับที่ได้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ
ด้าน
สังคม

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ๓ ดี
ระดับ
๒ พอใช้ ระดับ ๑ ควรส่งเสริม

๙. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

ด้านอารมณ์
๘. อ่านข้อความขณะที่ครูชี้ได้

๕.เคลื่อนไหวร่า งกายอย่างมี
ความสุขได้
๖. แสดงความเคารพด้วยการ
ไหว้ได้
๗. ฟั ง และร่ ว มสนทนากั บ
ผู้อื่นได้

ด้านร่างกาย

๔. สนใจทํางานศิลปะได้

๓. ร้อยหลอดดูดน้ําได้

๒. กระโดดสองขาขึ้ นลงอยู่
กับที่ได้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
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พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ ชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ชื่อของอาหาร และส่วนประกอบของ
อาหาร
2. อาหารที่ควรรับประทานและอาหาร
ที่ไม่ควรรับประทาน
3. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
4. มารยาทในการรับประทานอาหาร
5. เวลาในการรับประทานอาหาร
6. ประโยชน์ของอาหาร
7. การประกอบอาหารไข่เจียวหมูสับ

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช. 6.1 (6.1.2)
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3) (10.1.4)

อนุบาลปีที่ 2
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่แตกต่าง
กัน เช่น ขม หวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด
3. สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
4. ประโยชน์ของอาหาร
5. วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม ผัด
แกง ทอด
6. การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7. การจําแนกและจัดกลุ่มอาหารแต่ละ
ชนิดออกเป็นหมู่
8. การเรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
ตบช. 2.1 (2.1.4)
มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช. 6.1 (6.1.2)
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
ตบช. 8.3 (8.3.2)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3) (10.1.4)
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อนุบาลปีที่ 3
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์
3. ประโยชน์ของอาหาร
4. อาหารประจําภาคทั้ง 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต้
5. การประกอบอาหารไทย ประเภท
ส้มตําไทย
6. การจําแนกและจัดกลุ่มอ้วน – ผอม
7. การจําแนกและจัดกลุ่มภาพกับ
สัญลักษณ์
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
ตบช. 8.3 (8.3.2)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.2 (3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.2.4 (2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ ในการขว้าง การจับ
การโยน การเตะ
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย
เศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ ดนตรี
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อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
สังคม
(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองใน
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
1.3.3 (3) การประกอบอาหารไทย
มุมเล่นต่าง ๆ
1.3.5 (2) การเล่นและการทํางาน
1.2.4 (2) การเล่นบทบาทสมมุติ
ร่วมกับผู้อื่น
(๕) การทํางานศิลปะ
สติปัญญา
สังคม
1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองใน
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง
กิจวัตรประจําวัน
หรือเรื่องราวต่างๆ
1.3.3 (3) การประกอบอาหารไทย
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
1.3.4 (2) การปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของ
ความรู้สึกและความต้องการ
ห้องเรียน
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
1.3.5 (2) การเล่นและการทํางาน
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ร่วมกับผู้อื่น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
สติปัญญา
(19) การเห็นแบบอย่างการเขียน 1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
ที่ถูกต้อง
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะ
หรือเรื่องราวต่างๆ
ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลง
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ความรู้สึกและความต้องการ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
เหมาะสม
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะ
การจําแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ
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อนุบาลปีที่ 3
1.2.4 (2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.3 (3) การประกอบอาหารไทย
1.3.4 (2) การปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.5 (2) การเล่นและการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และ
การแยกชิ้นส่วน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ

คณิตศาสตร์

1. นับปากเปล่า 1-5
2. นับแสดงจํานวน 1 : 1

วิทยาศาสตร์

-ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 2
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และ
การแยกชิ้นส่วน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1. นับปากเปล่า 1-10
2. นับและแสดงจํานวน 3
3. จับคู่และเปรียบเทียบ
-ทักษะการสังเกต
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อนุบาลปีที่ 3
ตามลักษณะ ความยาว/ความ
สูง น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ

1. นับปากเปล่า 1-20
2. นับและแสดงจํานวน 6
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวน
4. การรวมและการแยก
1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทํา

รายการ
พัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง
คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
3. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
4. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
5. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

อนุบาลปีที่ 2
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
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อนุบาลปีที่ 3
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๖ อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
แนวคิด

อาหารที่เรารับประทานมีมากมายหลายชนิด บางชนิดมีประโยชน์ บางชนิดมีโทษ เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโต
แข็งแรง และช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่าง
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2
2.2ใช้มือ – ตา
กล้ามเนื้อใหญ่และ ประสานสัมพันธ์กัน
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

2.2.1.ใช้กรรไกรตัด 2.ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาด
กระดาษให้ขาดจากกัน จากกันได้โดยใช้มือเดียว
ได้โดยใช้มือเดียว

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการ
ร้อยวัสดุ

2.2.2 เขียนรูปวงกลม 3. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
ตามแบบได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(19) การเห็นแบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง
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สาระที่ควรเรียนรู้
1. ชื่อของอาหาร และ
ส่วนประกอบของอาหาร
2. อาหารที่ควรรับประทานและ
อาหารที่ไม่ควรรับประทาน
3. อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร
4. มารยาทในการรับประทาน
อาหาร
5. เวลาในการรับประทานอาหาร
6. ประโยชน์ของอาหาร
7. การประกอบอาหารไข่เจียว
หมูสับ
8. นับปากเปล่า 1 – 5
9. นับและแสดงจํานวน 1 :1

มาตรฐาน
มาตรฐานที 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข
มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออก
4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. กล้าพูด
กล้าแสดงออก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ

5. สนใจมีความสุขและ 1.4.3 จินตนาการและความคิด
แสดงออกผ่านงานศิลปะ สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
6.สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําบรรยายและ
ข้อตกลงได้
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1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 8 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

6.1 ช่วยเหลือตนเอง 6.1.2 รับประทาน
ในการปฏิบัติกิจวัตร อาหารด้วยตนเอง
ประจําวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 8.2.1 เล่นร่วมกับเพื่อน 8. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
กับผู้อื่น
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
1.2.2 การเล่น
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ใช้
ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
9.1 สนทนาโต้ตอบ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 9. ฟังและพูดโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
เข้าใจ
เรื่องที่ฟัง

มาตรฐานที่ 10 มี 10.1 มี
ความสามารถในการ ความสามารถ
คิดที่เป็นพื้นฐานใน ในการคิดรวบยอด
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

10. บอกส่วนประกอบ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ของอาหารที่รับประทาน เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
10.1.2 จับคู่หรือ
11. จับคู่หรือ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย เปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
การใช้งานเพียงลักษณะ การใช้งานเพียงลักษณะ เรียงลําดับ สิ่งต่างๆตามลักษณะ ความ
เดียว
เดียวได้
ยาว/ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
10.1.3 คัดแยกสิ่งต่างๆ 12. จําแนกอาหารที่ควร 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ตามลักษณะหรือหน้าที่ รับประทานและไม่ควร เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
การใช้งาน
รับประทานได้
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จําแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
10.1.1 บอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.4 เรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ลําดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
13. เรียงลําดับสิ่งของ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
3 ลําดับได้
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(3) การประกอบอาหารไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
วันที่
1

2

3

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบคําบรรยายเก็บ
ไข่ตามจินตนาการ

เสริมประสบการณ์
-ครูนําอาหารมา 2-3
ชนิด
-สนทนาเกี่ยวกับชื่อ
อาหารและ
ส่วนประกอบ
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - การสังเกตอาหารที่
- ทําท่าทางเลียนแบบ ควรรับประทานและ
การกระทําต่างๆ
อาหารที่ไม่ควร
รับประทาน
-สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
ที่ควรรับประทาน
-จําแนกอาหารที่ควร
รับประทานและไม่ควร
รับประทาน
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -ครูนําภาพการ
- การเคลื่อนไหวพร้อม รับประทานอาหารมาให้
อุปกรณ์ริบบิ้น
เด็กดู
-สนทนาเกี่ยวกับ
มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
-แสดงบทบาทสมมุติ
การรับประทานอาหาร

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-ระบายสีภาพอาหารดีมี -เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นส่งลูกบอล
ประโยชน์
ห้องเรียน
-วาดรูปวงกลมตามแบบ

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน
อาหารดีมีประโยชน์

-ตัดกระดาษ
-ปั้นดินน้ํามัน

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นน้ําเล่นทราย
ห้องเรียน

เกมกับคู่ภาพกับเงา
อาหาร

-ระบายสีภาพการ
รับประทานอาหาร
- พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
ห้องเรียน

เกมจับคู่ภาพอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร
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วันที่
4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ร้องเพลงและทํา
ท่าทางประกอบเพลง
กินผัก

เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
-สนทนาเวลาในการ
-วาดภาพส้มตามแบบ
รับประทานอาหาร
-เป่าสี
-เด็กและครูช่วยกันทํา
ตารางอาหารประจําวัน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
-ตกแต่งตารางอาหารให้
สวยงาม

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -เล่านิทานเรื่อง กุ๊กกิ๊ก - ปะติดรูปอาหาร
- การเป็นผู้นําผู้ตาม
ไม่สบาย
- ตัดกระดาษ
-สนทนาซักถามเกี่ยวกับ
นิทาน
-การทําไข่เจียวหมูสับ
-สรุปประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย
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เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมตะกร้าจ่ายตลาด เกมเรียงลําดับขนาด
ห้องเรียน
อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร

เล่นมุมประสบการณ์ใน -เล่นเครื่องเล่นสนาม
ห้องเรียน

-เกมโดมิโนผลไม้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบคําบรรยาย
เก็บไข่ตามจินตนาการ
2. ทําท่าทางเลียนแบบการกระทําต่างๆ
3. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ริบบิ้น
4. ร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง
กินผัก
5. การเป็นผู้นําผู้ตาม

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

1. ชื่อของอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร
2. อาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควร
รับประทาน
3. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
4. เวลาในการรับประทานอาหาร
5. ประโยชน์ของอาหาร

1. ระบายสีภาพอาหารดีมีประโยชน์ วาดรูปวงกลม
ตามแบบ
2. ตัดกระดาษ ปั้นดินน้ํามัน
3. ระบายสีภาพการรับประทานอาหาร พิมพ์ภาพด้วย
นิ้วมือ
4. วาดภาพส้มตามแบบ เป่าสี
5. ตัดกระดาษรูปอาหาร ปะติดรูปอาหาร

หน่วยอาหารดีมี
ประโยชน์
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นส่งลูกบอล
2. การเล่นน้ําเล่นทราย
3. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. การเล่นเกมตะกร้าจ่ายตลาด
5. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
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1. เกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์
2. เกมกับคู่ภาพกับเงาอาหาร
3. เกมจับคู่ภาพอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
4. เกมเรียงลําดับขนาดอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
5. เกมโดมิโนผลไม้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การแสดง
ดนตรี คําบรรยายและ ความคิดสร้างสรรค์
ข้อตกลงได้
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกส่วนประกอบ
ของอาหารที่รับประทาน
ได้
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออก

(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(3)การฟังเพลง

-ชื่ออาหาร
-ส่วนประกอบของ
อาหาร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ 2. คําบรรยาย
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็กทําท่าทางตามจินตนาการประกอบคํา
บรรยายดังนี้ “ในตอนเช้าหลังจากที่เด็กตื่นนอน
คุณแม่บอกให้ไปเก็บไข่ในเล้า เด็กๆหิ้วตะกร้าคน
ละ 1 ใบไปที่เล้าไก่ เด็กเก็บไข่ใส่ตะกร้าพร้อมพูด
ว่า ไข่ฟองที่ 1 ไข่ฟองที่ 2 ไข่ฟองที่ 3 ไข่ฟองที่
4 ไข่ฟองที่ 5 เสร็จแล้วเด็กๆหิ้วตะกร้าไปหาคุณ
แม่ แล้วแม่กับลูกเอาไข่ออกจากตะกร้าทีละฟอง
พร้อมกับช่วยกันนับ 1,2,3,4,5
1. เด็กร้องเพลง “อยากกินไข่พะโล้” สนทนา
เกี่ยวกับเพลง
2. ครูนําอาหาร 2-3 ชนิด เช่น ไข่เจียวหมูสับ
ผัดผัก แกงจืดวุ้นเส้นผักกาดขาวหมูสับ ให้เด็ก
ช่วยกันบอกว่า อาหารที่คุณครูนํามามีชื่อว่าอะไร
3. ให้เด็กบอกชื่ออาหาร และส่วนประกอบของ
อาหารที่เคยกิน
4. ครูให้เด็กชิมอาหารที่ครูนํามาแล้วบอกว่า
อาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
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1. เพลง “อยากกิน
ไข่พะโล้”
2. อาหารจริง คือ ไข่
เจียวหมูสับ ผัดผัก
แกงจืดวุ้นเส้น
ผักกาดขาวหมูสับ

การประเมินผล
สังเกต
-การแสดงความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบคําบรรยาย

สังเกต
1. การบอก
ส่วนประกอบของ
อาหารที่รับประทาน
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
กิจกรรมศิลปะ
(19) การเห็น
สร้างสรรค์
แบบอย่างการเขียน
เขียนรูปวงกลมตามแบบ ที่ถูกต้อง
ได้
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าอาหารที่เด็กๆ
รับประทานส่วนใหญ่ทํามาจากอะไร และเด็กๆ
ควรรับประทานอาหารอะไรบ้าง

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การระบายสีภาพอาหารที่มีประโยชน์
การวาดรูปวงกลมตามแบบ
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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1. ใบงานอาหารดีมี
ประโยชน์
2. สีไม้
3. ใบงานวาดรูป
วงกลมตามแบบ
4. ดินสอ

สังเกต
การเขียนรูปวงกลม
ตามแบบ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับเพื่อน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การปฏิบัติตน
1. เด็กเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการให้หาพื้นที่ของ
เล่นและทํากิจกรรม
ให้ปลอดภัยใน
ตนเอง เช่น การเดิน การกระโดด การวิ่ง
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ กิจวัตรประจําวัน
การคลาน
ชี้แนะ
2. เด็กนั่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่ มีเด็กคนหนึ่งถือ
ลูกบอลในมือ
3. ครูสาธิตวิธีการส่งลูกบอลไปให้เพื่อนคนที่นั่ง
ข้างๆโดยจะส่งลูกบอลไปทางด้านซ้ายมือหรือ
ขวามือก็ได้ พร้อมกับปรบมือไปด้วยเมื่อครูเป่า
นกหวีดเด็กหยุดส่งลูกบอล และลูกบอลอยู่ที่มือ
ใครในคนนั้นลุกขึ้นยืนพร้อมบอกชื่ออาหารที่มี
ประโยชน์มา 1 ชนิด
4. เด็กเล่นเกมตามข้อ 2 ไปเรื่อยๆ
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่
การจับคู่ภาพที่
1. ครูแนะนําอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง การเปรียบเทียบ
เหมือนกัน
เกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ และการเรียงลําดับ
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
หน้าที่การใช้งานเพียง สิ่งต่างๆตาม
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
ลักษณะเดียวได้
ลักษณะ ความยาว/
เดิม
ความสูง น้ําหนัก
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
ปริมาตร
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
อาหารดีมีประโยชน์
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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สื่อ

การประเมินผล

1. เกมส่งลูกบอล
2. ลูกบอล
3. นกหวีด

สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. เกมจับคู่
ภาพเหมือนอาหารที่
มีประโยชน์
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2)การแสดง
ดนตรี คําบรรยายและ ความคิดสร้างสรรค์
ข้อตกลงได้
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คั ด แยกอาหารที่ ค วร
รั บ ประทานและไม่ ควร
รับประทานได้

(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(3)การฟังเพลง
นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ

อาหารที่ควร
รับประทานคือ
อาหารที่มี
ประโยชน์ สะอาด
ปรุงสุกใหม่ และ
ปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็กยืนเป็นวงกลมหันหน้าไปตามวงเมื่อได้ยิน
สัญญาณเคาะจังหวะให้เดินเคลื่อนไหวไปตาม
วงกลม เมื่อได้ยินสัญญาณเคาะจังหวะรัวให้เด็ก
วิ่งไปหยิบภาพอาหารที่ครูวางไว้ตรงกลางห้อง
คนละ 1 ภาพ พร้อมกลับมายืนในวงเหมือนเดิม
3. ปฏิบัติซ้ําแบบข้อ 2 อีก 2-3 รอบ
4. เมื่อสัญญาณหมดเวลาให้เด็กนั่งพักผ่อน
อิริยาบถ 3 – 5 นาที
1. ครูนําต้มจืดวุ้นเส้นที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ และต้ม
จืดวุ้นเส้นที่ค้างคืน มาให้เด็กๆ เปรียบเทียบดูว่า
อาหารจานใดน่ารับประทานกว่า
2. ครูสนทนากับเด็กว่าอาหารที่ควรรับประทาน
คื อ อาหารที่ รั บ ประทานแล้ ว เกิ ดประโยชน์ ต่ อ
ร่างกาย สะอาด ปลอดภัย และไม่มีแมลงวันตอม
ส่ ว นอาหารที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย คื อ
อาหารที่ ไ ม่ ส ะอาด มี แ มลงวั น ตอม น้ํ า อั ด ลม
ลูกอม เนื่ องจากเป็ นอาหารที่ มีส ารอาหารน้ อย
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1. น้ําจืดวุ้นเส้น
2. อาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น ผัก
ผลไม้ นม ขนมปัง
ฯลฯ
3. อาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ เช่น กาแฟ
ลูกอม ขนมกรุบ
กรอบ น้ําอัดลม

การประเมินผล
สังเกต
การพฤติกรรมความ
สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

สังเกต
-การคัดแยกอาหารที่
ควรรับประทานและ
ไม่ควรรับประทาน
ของเด็ก

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้
ขาดจากกันได้โดยใช้มือ
เดียว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

และอาจมีสารปลอมปน เช่น ใส่สีหรือสารกันบูด 4. คําคล้องจอง
3. เด็ กออกมาคั ดแยกอาหารที่ ควรรั บประทาน อาหารของเรา
และอาหารที่ไม่ ควรรับประทานจากอาหารชนิ ด
ต่างๆ ที่ครูนํามา
4. ครูและเด็กร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องใน
การคัดแยกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควร
รับประทาน และเด็กๆ ให้เหตุผลประกอบ
5. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้องจอง อาหาร
ของเรา
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การตัดกระดาษ และปั้นดินน้ํามัน
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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1. กระดาษ A4
2. กรรไกร
3. ดินน้ํามัน
4. กระดานรองปั้น

สังเกต
การตัดกระดาษให้
ขาดจากกัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เด็กและครูสร้างข้อตกลงในการเล่นน้ํา
เล่นและทํากิจกรรมได้
เล่นทราย
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการปฏิบัติตน
ชี้แนะ
ขณะเล่นน้ําเล่นทรายและการระวังอันตรายจาก
การเล่นโดยสอดแทรกคุณธรรมการอดทนรอคอย
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
3. เด็กเลือกเล่นน้ําและทรายอย่างอิสระ โดย
ผลัดเปลี่ยนกันเล่นโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
4.เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์เล่นน้ํา
เล่นทราย
กิจกรรมเกมการศึกษา (๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพกับเงา 1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับเงาอาหาร
จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง การเปรียบเทียบ
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ และการเรียงลําดับ
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
หน้าที่การใช้งานเพียง สิ่ง ต่าง ๆ ตาม
ลักษณะเดียวได้
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร
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สื่อ

การประเมินผล

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

1.อุปกรณ์การเล่นน้ํา
เช่น ขวดพลาสติก
เรือยาง กรวย ช้อน
2.อุปกรณ์เล่นทราย
เช่น แบบพิมพ์ทราย
ที่ตักทราย รถขน
ทราย ช้อนตักทราย
3.นกหวีด

สังเกต
-การเล่นและทํา
กิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. เกมจับคู่ภาพกับ
เงาอาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การเคลื่อนไหว
ดนตรี คําบรรยายและ พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ข้อตกลงได้
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(1) การช่วยเหลือ -มารยาทในการ
ประสบการณ์
ตนเองในกิจวัตร
รับประทานอาหาร
1.รับประทานอาหารได้ ประจําวัน
-การใช้อุปกรณ์ใน
ด้วยตนเอง
(6) การพูดอธิบาย การรับประทาน
2. กล้าพูด
เกี่ยวกับสิ่งของ
กล้าแสดงออก
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(2) การเล่น
บทบาทสมมุติ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแจกริบบิ้นแล้วให้เด็กเคลื่อนไหวริบบิ้นตาม
จินตนาการและตามจังหวะเสียงเพลง ล้างมือ
เมื่อครูปิดเพลงให้เด็กหยุดอยู่ในท่านั้นทันที
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2- 3 ครั้ง

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ริบบิ้นสี
3. เครื่องเล่นเพลง
4. เพลงล้างมือ

สังเกต
การแสดงความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะดนตรี

1. ครูนําภาพการรับประทานอาหารมาให้เด็กดู
2. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นบนโต๊ะอาหาร
3. ครูอธิบายให้เด็กฟังเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์
ในการรับประทานอาหารและมารยาทในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
4. ให้อาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมุติใน
การรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหาร
5.ให้เด็กๆ ที่ไม่ได้แสดงสังเกตว่าเพื่อนปฏิบัติตัว
ได้เหมาะสมหรือไม่
6.ให้เด็กๆ ที่แสดงบทบาทสมมุติมาเล่าให้เพื่อนๆ
ฟังว่ารู้สึกอย่างไร และต้องทําอะไรบ้าง
7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่ามารยาทในการ

1. ภาพการ
รับประทานอาหาร
2 . อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร
3. โต๊ะอาหาร
4. อาหารต่างๆ

สังเกต
1. การรับประทาน
อาหารได้ด้วยตนเอง
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก
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สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
ความต้องการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และเด็กควร
ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมศิลปะ
(2) การแสดง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
การระบายสีภาพการรับประทานอาหาร การ
1. สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
2. กล้าพูดกล้า
การเคลื่อนไหวและ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
แสดงออก
ศิลปะ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
(2) การเขียนภาพ
กิจกรรมตามความสนใจ
และการเล่นกับสี
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
(4) การพูดแสดง
เล่าผลงาน
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

1. ใบงานภาพการ
รับประทานอาหาร
2. สีน้ํา
3. กระดาษ A4
4. พู่กัน
5. จานสี

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินผล

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
-เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

(๑๓) การจับคู่
การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ภาพเหมือน
และการเรียงลําดับ
สิ่ง ต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
เครื่องเล่นสนาม
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม แนะนําการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ถูกวิธีให้เด็กทราบ
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

สังเกต
พฤติกรรมการเล่น
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว
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1. เกมจับคู่ภาพ
ภาพเหมือนอุปกรณ์
ในการรับประทาน
อาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (1) การฟังเพลง
ดนตรี คําบรรยายและ การร้องเพลง และ
ข้อตกลงได้
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

เวลาในการ
รับประทานอาหาร
ทั้ง 3 มื้อ คือมื้อเช้า
กลางวัน และเย็น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยการหาพื้นที่ของ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2 เพลงกินผัก
ตนเอง เช่น การเดิน การกระโดด การวิ่ง และ
การคลานไปรอบๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
และสัญญาณ ช้า เร็ว หยุด
2. เด็กได้ยินสัญญาณหยุด แต่ละครั้งให้ทํา
ท่าทางตามคําสั่งทีละคําสั่ง เช่น แตะแขน แตะ
ศีรษะ แตะบ่า แตะเอว แตะขา
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวโดยทําท่าทางประกอบเพลง
กินผัก โดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ
4. เมื่อทําท่าทางเสร็จ เด็กนักพักผ่อน 3 – 5
นาที

สังเกต
พฤติกรรมการแสดง
ความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

1.ครูถามเด็กๆ ว่า “เด็กๆ รับประทานอาหารวัน
ละกี่มื้อ และรับประทานเวลาใดบ้าง”
2.เด็กและครูร่วมกันจัดทําตารางอาหาร
ประจําวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยครูเตรียม
รูปภาพอาหาร และเขียนรายการอาหารให้เด็กๆ
3. เด็กๆ ช่วยกันคิดเมนูอาหารในแต่ละมื้อ โดยใน
1 วัน จะต้องมีอาหาร 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อ
กลางวัน มื้อเย็น
4.เด็กๆ ช่วยกันตบแต่งตารางอาหารให้สวยงาม
และนําไปติดไว้หน้าห้องเรียน

สังเกต
การพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
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1. กระดาษชาร์ต
2. ดินสอ
3. สีไม้
4. ภาพอาหาร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก

(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(4) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าเวลาในการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเป็นมื้อสําคัญ
สําหรับทุกคน คือ ในช่วงเวลาเช้า กลางวัน เย็น
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การวาดภาพส้มตามแบบ การเป่าสี
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

1. ใบงานรูปส้ม
2. กระดาษ A 4
3. หลอด
4. ดินสอ
5. สีไม้
6. สีน้ํา

การประเมินผล

สังเกต
1. การเขียนรูป
วงกลมตามแบบ
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํากิจกรรมได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน
เพียงลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การปฏิบัติตน
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
1. ตะกร้า
ให้ปลอดภัยใน
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น 2. ผลไม้จําลอง
กิจวัตรประจําวัน
ร่างกาย
3. นกหวีด
2. แบ่งเด็กเป็น 2 ทีม ทีมละ 8 คน คนที่ 1 วิ่ง
ไปหยิบผลไม้ฝั่งตรงข้ามมาใส่ในตะกร้า และไป
ต่อท้ายแถวให้เพื่อนคนต่อไปวิ่งไปหยิบผลไม้บ้าง
หยิบจนของหมด ทีมใดหมดก่อนเป็นผู้ชนะ
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
(๑๓) การจับคู่ การ การเรียงลําดับ
เปรียบเทียบและ ขนาด
การเรียงลําดับสิ่ง
ต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

1. ครูแนะนําอุปกรณ์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมเรียงลําดับขนาดอุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหารจากเล็ก กลาง ใหญ่
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 4 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มที่เหลือ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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1. เกมเรียงลําดับ
ขนาดอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินผล
สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัย

สังเกต
การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การแสดง
ดนตรี คําบรรยายและ ความคิดสร้างสรรค์
ข้อตกลงได้
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกขั้นตอนการทําไข่
เจียวหมูสับได้

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

-ประโยชน์ของ
อาหาร
-การทําไข่เจียวหมู
สับ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายในท่าพื้นฐานไปรอบๆ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะโดยไม่ชน
กันเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กหยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูนั่งด้วยกันเป็นรูปวงกลม
3. ครูตบมือเป็นจังหวะให้เด็กตบมือตามหลายๆ
วิธี เช่น ตบมือ 1 ครั้ง ตบมือ 2 ครั้ง ตบมือ
จังหวะเร็ว ตบมือจังหวะช้า ฯลฯ
4. ให้เปลี่ยนจากการตบมือเป็นจังหวะเป็นการใช้
ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นจังหวะ เช่น ดีดนิ้ว ตบ
เท้า ผงกศีรษะ ฯลฯ ให้เด็กทําตาม
5. ให้เด็กออกมาเป็นคนคิดท่าการใช้ส่วนต่างๆ
ของร่างกายทําจังหวะแล้วให้เพื่อนทําตาม
1. ครูเล่านิทานเรื่อง “กุ๊กกิ๊กไม่สบาย” ให้เด็กๆ
ฟัง
2. เด็กและครูสนทนาและตอบคําถามเกี่ยวกับ
ภาพนั้น
-ทําไมน้องกุ๊กกิ๊กจึงไม่สบายบ่อยๆ
-ถ้าเราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเราควรทําอย่างไร
-ถ้าเราไม่ทานอาหารร่างกายของเราจะเป็น
อย่างไร
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สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะและดนตรี

1. นิทานเรื่อง กุ๊กกิ๊ก สังเกต
ไม่สบาย
การบอกขั้นตอนการ
2. ไข่ไก่
ทําไข่เจียวหมูสับ
3. น้ํามันพืช
4. ซอสปรุงรส
5. หมูสับ
6. แครอท
7. หอมใหญ่
8. กระทะ ตะหลิว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

3. ครูแนะนําว่าวันนี้เด็ก ๆจะได้ทําอาหารและ 9. เตาไฟฟ้า
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
4. ครูแนะนําอุปกรณ์และสาธิตการทําไข่เจียวหมู
สับ
5. เด็กทําไข่เจียวหมูสับตามขั้นตอน
6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของ
อาหารที่มีต่อร่างกาย
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ให้ขาดจากกันได้โดยใช้
มือเดียว

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ

1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การปะติดรูปอาหาร การตัดกระดาษ
2. ครูแนะนําอุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติและ
ข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
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1. ใบงานรูปอาหาร
2. กระดาษสี
3. กาว
4. กระดาษA4
5. กรรไกร

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษให้ขาดจาก
กันได้โดยใช้มือเดียว

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

การประเมินผล

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํากิจกรรมได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
เครื่องเล่นสนาม
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม แนะนําการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ถูกวิธีให้เด็กทราบ
3.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

สังเกต
พฤติกรรมการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

(13) การจับคู่ การ การนําภาพที่
เปรียบเทียบ และ เหมือนกันต่อกัน
การเรียงลําดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

1. เกมโดมิโนผลไม้
1. ครูแนะนําเกมโดมิโนผลไม้
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่ 2. เกมการศึกษาชุด
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม เดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บเกม
การศึกษา

สังเกต
การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

28

เลขที่
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

29

13. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ลําดับได้

12. คัดแยกอาหารที่ควรรับประทาน
และไม่ควรรับประทานได้

11.จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียวได้

พัฒนาการ
ด้านสังคม
10. บอกส่วนประกอบของอาหาร
ที่รับประทานได้

9. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้

8. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
7. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

6.สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

ด้านร่างกาย
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

4. กล้าพูดกล้าแสดงออก

3. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

2.ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ-สกุล

30

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑
ควรส่งเสริม

13. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ลําดับได้

12. คัดแยกอาหารที่ควรรับประทาน
และไม่ควรรับประทานได้

11.จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียวได้

10. บอกส่วนประกอบของอาหาร
ที่รับประทานได้

9. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

8. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
7. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

6.สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

4. กล้าพูดกล้าแสดงออก

3. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

2.ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
พัฒนาการ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

๑
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
ฝนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ขณะเกิดฝนอาจมีปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ หรือฟ้าผ่า หลังจากฝนตกอาจมีรุ้งกินน้า ฝนช่วยให้ต้นไม้เจริญ งอกงาม คนและ
สัตว์มีน้ากินน้าใช้ หากฝนตกมากเกินไปอาจเกิดน้าท่วมหรือดินถล่ม เมื่อฝนตกเราควรหลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน การเปียกฝนอาจท้าให้เจ็บป่วย ถ้าเราเป็นไข้หวั ดควร
พักผ่อนท้าร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้าให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชือ
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความปลอดภัย ๑.๓.๑ เล่นและท้ากิจกรรม
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ของตนเองและผู้อื่น
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชีแนะ
วัยและมีสขุ นิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กนั

มาตรฐาน ๓
มีสุขภาพจิตดีและ

๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยขณะฝนตก
เมื่อมีผู้ชีแนะ

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือและ ๒. รับลูกบอลโดยใช้มือและล้าตัวช่วย
ล้าตัวช่วย

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนือใหญ่
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนือใหญ่ใน
การจับ การโยน

๒.๒ ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้ ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนือเล็ก
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ

๓.๒ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่น

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรูส้ ึกของตนเอง

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
- รุ้งกินน้า
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน
๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อเจ็บป่วย
- พักผ่อน ท้าร่างกายให้อบอุ่น
ดื่มน้าให้เพียงพอ และปฏิบัตติ น
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการ
แพร่เชือ
๔. เหตุการณ์ทสี่ ัมพันธ์กับการเกิด
ฝน

๒
มีความสุข

ผลงานของตนเอง

ตนเอง

และผู้อื่น

- ต้นไม้เจริญงอกงาม
- คนและสัตว์มีน้ากินน้าใช้
- น้าท่วม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านฝาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

มาตรฐานที่ ๘
๘.๓ ปฏิบัติตนเบืองต้นใน ๘.๓.๑ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเมื่อ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี การเป็นสมาชิกที่ดีของ
มีผู้ชีแนะ
ความสุข และปฏิบัติตน สังคม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

มาตรฐานที่ ๙

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนือใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

๗. ปฏิบัตติ ามข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่เชือเมื่อเจ็บป่วยได้

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด ๘. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง

๑.๔.๑ การใช้ภาษา

๓
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

โต้ตอบเกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล

๑๐.๒.๑ ระบุผลทีเ่ กิดขึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท้าเมื่อมี
ผู้ชีแนะ

ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. บอกลักษณะของหมวก เสือกันฝน
และร่ม จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสได้

(๖) การพูดอธิบายเกีย่ วกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
๑๐. ระบุผลที่เกิดขึนจากการทีฝ่ นตกได้ ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หา
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล

๔
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑๑.๑ ท้างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

มาตรฐานที่ ๑๒
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพื่อ ๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนือเล็ก
สื่อความคิด ความรูส้ ึกของ
ความรูส้ ึกของตนเองได้
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
ตนเอง
(๓) การปั้น
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
๑๒.๒.๑ ค้นหาค้าตอบของข้อ ๑๒. ค้นหาค้าตอบเกีย่ วกับรุ้งกินนา้ จาก ๑.๔.๔ เจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้และการ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้
การทดลองได้
แสวงหาความรู้
ชีแนะ
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยฤดูฝน
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
บทเพลงฟ้าแลบ

๑

เสริมประสบการณ์

เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ร้องเพลงฟ้าแลบ
- สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ
ประสบการณ์เดิมเรื่องฝนตก
- เด็กดูวีดิทัศน์ ฝนตก
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

ศิลปะสร้างสรรค์

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- หยดสีบนกระดาษเปียก
- ปัน้ แป้งโดว์

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

- เล่นตามมุมประสบการณ์
- แนะน้าหนังสือเกี่ยวกับฝน
และน้าที่มมุ หนังสือ

กลางแจ้ง

-เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา

- เกมจับคู่ภาพเหมือน
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

๕
วันที่

๒

เคลื่อนไหวและจังหวะ

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย
สมมติตนเองเป็นเมล็ดพืชที่
ค่อยๆ งอกและเจริญเติบโต

เสริมประสบการณ์

เรื่อง เหตุการณ์ทสี่ ัมพันธ์กับ
การเกิดฝน
- เด็กเลือกเปิดภาพเหตุการณ์
ทีส่ ัมพันธ์กับการเกิดฝน และ
สนทนาจากภาพ

การเล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- วาดภาพอิสระด้วย
สีโปสเตอร์
- พิมพ์ภาพด้วยนิวมือ

- เล่นตามมุมประสบการณ์

- เกมวิ่งอ้อมหลัก

- เกมเรียงล้าดับการงอกของ
เมล็ดพืช ๓ ล้าดับ

- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอบเพลง
- ผ่อนคลายกล้ามเนือ

เรื่อง การปฏิบตั ิตนเมื่อฝนตก
- เด็กสังเกตอุปกรณ์ที่ใช้กันฝน
- สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก
- เด็กเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนเมื่อฝนตก

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- ละเลงสีด้วยนิวมือ
- ร้อยหลอด

- เล่นตามมุมประสบการณ์

- โยนและรับลูกบอล

- เกมจับคู่ภาพกับเงา
อุปกรณ์กันฝน

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- การเคลื่อนไหวผู้น้าผู้ตาม
โดยผลัดเปลีย่ นกันเป็นผู้น้า
ครังละ ๑ คน

เรื่อง การปฏิบตั ิตนเมื่อ
เจ็บป่วย
- เล่านิทาน เรื่อง หนูผักบุ้ง
เป็นหวัดให้เด็กฟัง
- สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเมื่อเจ็บป่วย
- เด็กทดลองปฏิบัตเิ รื่องการ

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- กลิงสี
- ปั้นดินเหนียว

- เล่นตามมุมประสบการณ์
- แนะน้าอุปกรณ์เล่นสมมติ
โรงพยาบาลทีม่ ุมบทบาท
สมมติ

- เล่นน้า เล่นทราย

- เกมจับคู่ภาพเหมือน ร่ม

๓

๔

ศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรม

๖
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบการใช้
ริบบินผ้าสีสายรุ้ง

๕

เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- สนทนาเกี่ยวกับรุ้งกินน้า
จากภาพ
- เด็กทดลองการเกิดรุ้งกินน้า
- ท่องค้าคล้องจองรุ้งกินน้า

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
- ตัดแถบกระดาษสีน้ามา
ติดสร้างภาพตามความ
สนใจ

ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยเพื่อ
ป้องกันการแพร่เชือ

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

- เล่นตามมุมประสบการณ์

กลางแจ้ง

- รีรีข้าวสาร

เกมการศึกษา

- เกมภาพตัดต่อ รุ้งกินน้า
(๔ ชิน)

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงฟ้าแลบ
๒. เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย “เมล็ดน้อยๆ”
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกก้าลังกาย

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
๒. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน
๓. การปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
๔. การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์ และสีน้า
๒. หยดสีบนกระดาษเปียก

๗

๘
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ความสุขจากการ
อยู่กับที่
ได้เคลื่อนไหวตาม
(๒) การเคลื่อนไหว จังหวะและ
เคลื่อนที่
เสียงเพลง
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และ
ฟ้าผ่าได้

(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด

ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ฝนตก
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพืนฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยท้าท่าทางประกอบเพลงฟ้าแลบ
โดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ และท้าซ้าตาม
ความเหมาะสม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงฟ้าแลบ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงฟ้าแลบ
๒. เด็กผลัดเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์เรื่องฝนตก

๑. เพลงฟ้าแลบ
๒. วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า

สังเกตพฤติกรรมการ
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องฝนตก
ฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า

๓. เด็กดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ครูหยุดเป็นตอนๆ เพื่อสนทนากับเด็ก และอธิบาย
เพิ่มเติม
๔. เด็กคิดและท้าท่าทางประกอบเหตุการณ์ ฝนตก
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
๕. เด็กอาสาสมัครท้าท่าทาง ให้เพื่อนทายว่าท่าทางที่
เพื่อนแสดงว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง

๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิดของตนเองได้
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๑) การพูดสะท้อน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

หรือฟ้าผ่า

ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชินงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ หยดสีบนกระดาษเปียก
ตนเอง
๑.๓ ปั้นแป้งโดว์
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓ เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. หลอดหยด
๕. แป้งโดว์

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นในการเล่น

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง

(๓) การเล่นเครื่อง

วิธีระมัดระวัง

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตพฤติกรรมการ

๑. ครูแนะน้าหนังสือเกี่ยวกับฝนและน้าซึ่งจัดไว้
เพิ่มเติมที่มุมหนังสือ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย

๑๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชีแนะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เล่นอย่างปลอดภัย ตนเองให้ปลอดภัย ๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนได้

(๕) การคัดแยก การ ความเหมือนจัดกลุ่มและการ
ความต่าง
จ้าแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพเหมือน ฝนตก ฟ้าแลบ
ฟ้าผ่า
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมจับคู่ภาพเหมือน
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๑๑

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
อยู่กับที่
ความคิดด้วย
(๒) การเคลื่อนไหว ท่าทาง
เคลื่อนที่
(๒) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านท่าทาง และการ
เคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพืนฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยท้าท่าทางตามค้าบรรยาย
“เมล็ดน้อยๆ”
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ค้าบรรยาย
“เมล็ดน้อยๆ”

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบค้าบรรยาย

๑๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ระบุผลที่เกิดจากการที่ฝนตก
ได้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิดของตนเองได้
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๖) การสนทนาข่าว เหตุการณ์ที่สมั พันธ์
กับการเกิดฝน
และเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ - ต้นไม้เจริญงอกงาม
และสิ่งแวดล้อมใน - คนและสัตว์มีน้ากิน
น้าใช้
ชีวิตประจ้าวัน
(๑๗) การคาดเดา - น้าท่วม
หรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึน
อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูท่องค้าคล้องจองฝนตกจักๆ พร้อมกับท้าท่าทาง
ประกอบให้เด็กท้าตาม
๒. เด็กอาสาสมัครเลือกเปิดภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์
กับการเกิดฝนที่ครูติดไว้บนกระดาน สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์และโทษของการที่ฝนตกจากภาพ
๓. เด็กพูดสรุปเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน
ร่วมกัน

(๒) การเขียนภาพและ ๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
เล่นกับสี
ความคิดในชินงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
(๑) การพูดสะท้อน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
ความรูส้ ึกของตนเอง
ตนเอง
๑.๓ พิมพ์ภาพด้วยนิวมือ
และผู้อื่น
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน

สือ่
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๑. ค้าคล้องจอง
สังเกตการพูดสรุป
ฝนตกจักๆ
เหตุการณ์เหตุการณ์ที่
๒. ภาพเหตุการณ์ที่ สัมพันธ์กับการเกิดฝน
สัมพันธ์กับการเกิดฝน
- ภาพต้นไม้งอกงาม
- ภาพคนเปิดน้าก๊อก
- ภาพคนดื่มน้า
- ภาพสัตว์กินน้า
- ภาพน้าท่วม

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. พู่กัน

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน

๑๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์ใน
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นในการเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้เมื่อมี
ผู้ชีแนะ

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตาม

การปฏิบัติตนตาม ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
กรวยยาง
ข้อตกลง
๒. ครูอธิบายกติกาในการวิ่งอ้อมหลัก
- เด็กเข้าแถวเป็น ๒ แถว
- เด็กคนที่ยืนหัวแถววิ่งจากฝั่งที่ยืนไปอ้อมกรวยยาง

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ค้าแนะน้า
ที่ตังไว้แล้ววิ่งกลับมาแตะมือเพื่อนคนต่อไป
๓. เด็กเล่นเกมวิ่งอ้อมหลัก ๓-๔ รอบ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
(๑๔) การเรียงล้าดับ ล้าดับการงอกของ ๑. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับการงอกของเมล็ดพืช
เรียงล้าดับเหตุการณ์ ๓ ล้าดับ เหตุการณ์ตาม
เมล็ดพืช
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
ช่วงเวลา
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

สือ่
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เกมเรียงล้าดับการงอก สังเกตการเล่นเกม
ของเมล็ดพืช
การศึกษา

๑๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ความสุขจากการ
อยู่กับที่
ได้เคลื่อนไหวตาม
(๒) การเคลื่อนไหว จังหวะ ดนตรีและ
เคลื่อนที่
เสียงเพลง
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. บอกลักษณะของหมวก เสือ
กันฝน และร่ม จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
๒. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
ขณะฝนตกเมื่อมีผู้ชีแนะ

(๑๗) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๔) การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
(๘) การนับ

การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- หลบฝน หรือใช้
อุปกรณ์กันฝน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กและครูร่วมกันท้าท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกก้าลังกายรับแสงตะวัน
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เพลงออกก้าลังกาย ขณะท้าท่าทาง
รับแสงตะวัน
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. น้าอุปกรณ์กันฝนใส่ในกล่องปริศนา ให้เด็ก
อาสาสมัครมาลองคล้าและทาย
๒. เด็กทุกคนนับปากเปล่า ๑-๕ เด็กอาสาสมัครหยิบ

๑. กล่องปริศนา
๒. หมวก เสือกันฝน
และร่ม
๓. เพลงหลบฝน

อุปกรณ์กันฝนออกมาจากกล่องปริศนาครังละ ๑ ชิน
๓. เด็กสังเกตและพูดบรรยายลักษณะของอุปกรณ์
กันฝน ครูอาจชีแนะให้เด็กสังเกตสี รูปร่าง พืนผิว
วัสดุที่ใช้ สนทนากับเด็กเกี่ยวกับประโยชน์ของอุปกรณ์
กันฝน และวิธีปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
๔. เด็กเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
๕. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงหลบฝน

๑. สังเกตการพูด
บรรยายลักษณะของ
อุปกรณ์กันฝน จาก
การสังเกต
๒. สังเกตพฤติกรรม
เด็กจากการเล่น
บทบาทสมมติ

๑๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิดของตนเองได้
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชินงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ ละเลงสีด้วยนิวมือ แล้วน้ากระดาษมาวาง
ตนเอง
กดทับแล้วยกขึน
๑.๓ ร้อยหลอดสีและวัสดุประกอบอย่างอิสระ
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นในการเล่น
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๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. แป้งเปียกใส่สีผสม
อาหาร
๔. หลอดสี
๕. กระดาษสีเจาะรู
๖. เอ็นตัดเป็นเส้นๆ
ละ ๑๐ นิว มัดปม

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์ใน
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมกลางแจ้ง
(๔) การเคลื่อนไหวที่ การโยนและรับลูก
รับลูกบอลโดยใช้มือและล้าตัว ใช้การประสาน
บอล
ช่วย
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนือใหญ่ใน
การจับ และการโยน

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ลูกบอล
๒. ครูสาธิตการโยนและรับลูกบอลกับผู้ช่วย (กรณีไม่มี
ผู้ช่วย เลือกเด็กที่คาดว่าจะรับลูกบอลได้มาช่วยสาธิต)
๓. เด็กยืนเป็นแถว ครูโยนลูกบอลให้เด็กคนหน้าสุด ให้
เด็กโยนกลับมาให้ครู แล้วเด็กไปต่อท้ายแถว จนครบ
ทุกคน
๔. เด็กจับคู่เล่นโยนและรับลูกบอล
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

สังเกตพฤติกรรมการ
รับลูกบอล

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพกับเงาได้

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพกับเงาอุปกรณ์กันฝน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ

ลักษณะของ
อุปกรณ์กันฝน

เกมจับคู่ภาพกับเงา
อุปกรณ์กันฝน

๑๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

สือ่

การประเมินผล

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตาม
เมื่อมีผู้ชีแนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว การเป็นผู้น้าและ
อยู่กับที่
ผู้ตาม
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูร้องเพลงจับมือกันเป็นวงกลม เด็กยืนจับมือกัน
เป็นวงกลม
๒. เด็กเคลื่อนไหวอยู่กับที่อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๓. เด็กยืนเป็นวงกลม เด็กอาสาสมัครเป็นผู้น้าในการ
เคลื่อนไหวตามจังหวะ เด็กคนอื่นๆ เคลื่อนไหวตาม
ผู้น้า ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น้าและผู้ตาม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ

๑. เพลงจับมือกันเป็น สังเกตพฤติกรรมเด็ก
วงกลม
ขณะเป็นผู้น้าและผู้
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ตาม

๑๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
การป้องกันการแพร่เชือเมื่อ
เจ็บป่วยได้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิดของตนเองได้
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(๒) การฟังนิทาน
เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัย
(๒) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า

การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
เมื่อเจ็บป่วย
ด้วยการพักผ่อน
ท้าร่างกายให้
อบอุ่น ดื่มน้าให้
เพียงพอ และ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการ
แพร่เชือ

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๑) การพูดสะท้อน

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชินงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ กลิงสี
ตนเอง
๑.๓ ปั้นดินเหนียว
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน

ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

๑. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงหลบฝน
๒. ครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องกุง๋ กิ๋งเป็นหวัดให้เด็กฟัง
๓. เด็กสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

สือ่

การประเมินผล

๑. เพลงหลบฝน
๒. นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋ง
เป็นหวัด

สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะทดลอง
ปฏิบัติตนโดยสมมติว่า
ก้าลังเจ็บป่วย

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. ถาดส้าหรับกลิงสี
๕. ลูกแก้ว
๖. ดินเหนียว

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า

เมื่อเจ็บป่วย และทดลองปฏิบัติตามค้าแนะน้าของหุ่น
มือคุณหมอ โดยสมมติว่าก้าลังเจ็บป่วย
๔. เด็กร่วมกันพูดสรุปวิธีปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อ
เจ็บป่วย

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

การปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นในการเล่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์ส้าหรับเล่นสมมติโรงพยาบาลที่
มุมบทบาทสมมติ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชีแนะ

(๓) การเล่นน้า เล่น วิธีระมัดระวัง
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ทรายอย่างปลอดภัย ตนเองให้ปลอดภัย ๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้าและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย

การประเมินผล
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

อุปกรณ์ส้าหรับเล่นน้า สังเกตพฤติกรรมการ
และเล่นทราย
เล่นอย่างปลอดภัย

๒๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
นับและแสดงจ้านวน ๑ : ๑

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๘) การนับและ
จ้านวน ๑ : ๑
แสดงจ้านวนของสิ่ง
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ้าวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓. เด็กเล่นน้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมจับคูภ่ าพเหมือน ร่ม
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพเหมือน
ร่ม

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะอย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ความสุขจากการ
อยู่กับที่
ได้เคลื่อนไหวตาม
(๒) การเคลื่อนไหว จังหวะ
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (๓) การสืบเสาะหา ปรากฏการณ์
ค้นหาค้าตอบเกี่ยวกับรุ้งกินน้า ความรูเ้ พื่อค้นหา
ธรรมชาติ “รุ้งกิน
จากการทดลองได้
ค้าตอบของข้อสงสัย น้า”
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพืนฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะประกอบการใช้ริบบินผ้า
สีสายรุ้ง
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ริบบินผ้าสีสายรุ้ง

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบจังหวะ

๑. เด็กดูภาพรุ้งกินน้า และสนทนาเกี่ยวกับภาพ
๒. ครูสร้างข้อตกลงในการออกไปทดลองเกี่ยวกับการ

๑. ภาพรุ้งกินน้า
๒. ขวดฉีดสเปรย์ใส่น้า
๓. ค้าคล้องจอง
รุ้งเลื่อมลาย

สังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรมการ
ทดลอง การสังเกตผล
จากการทดลอง และ
การสรุป

เกิดรุ้งกินน้า โดยเด็กจะต้องหันหลังให้แสงอาทิตย์ ฉีด
สเปรย์น้า และสังเกตสิ่งที่เกิดขึน
๓. ครูพาเด็กออกไปกลางแจ้งที่มีแสงแดด เด็กทดลอง
การเกิดรุ้งกินน้าตามข้อตกลง
๔. เด็กสังเกตและสรุปผลจากการทดลอง โดยบอก
ลักษณะ และสีของรุ้งกินน้า

๒๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิดของตนเองได้
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้
๓. กล้าพูด กล้าแสดงออก
๔. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด
การปะ
(๑) การพูดสะท้อน

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

การประเมินผล

๕. เด็กท่องค้าคล้องจองรุ้งเลื่อมลาย

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชินงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
ตนเอง
๑.๓ ตัดแถบกระดาษสี น้ามาติดสร้างภาพตามความ
สนใจ
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
การปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นในการเล่น

สือ่

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. พู่กัน
๕. แถบกระดาษสี
๖. กรรไกร
๗. กาว

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์ใน
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

๒๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

ความสุข ความ
เพลิดเพลินจาก
การร่วมกิจกรรม
การละเล่นพืนบ้าน
ของไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พืนบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข

(๕) การละเล่น
พืนบ้านของไทย
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
น้าชินส่วนของภาพมาต่อกัน
เป็นภาพสมบูรณ์ได้

(๖) การต่อของชิน ภาพแยกส่วนและ ๑. ครูแนะน้าเกมภาพตัดต่อรุ้งกินน้า
เล็กเติมในชินใหญ่ให้ ภาพสมบูรณ์
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
สมบูรณ์
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม

สือ่

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
บทร้องรีรีข้าวสาร
๒. เด็กท่องบทร้องรีรีข้าวสารตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นรีรีข้าวสาร โดยให้เด็ก ๒ คน
ยืน ประสานมือกันท้าเป็นซุ้ม เด็กคนอื่นเกาะเอวต่อกัน
เดินลอดใต้ซุ้มพร้อมกับท่องบทร้อง เมื่อถึงท่อนสุดท้าย
ของบทร้อง เด็กที่ประสานมือลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้
๔. เด็กเล่นรีรีข้าวสาร โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
เกมภาพตัดต่อรุ้งกิน
น้า (๔ ชิน)

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพืนบ้าน
ของไทย

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๕
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
เลขที่

ชื่อ

พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

คาอธิบาย

ภาคผนวก

๑
๒
๓
๔
๕
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑๒. ค้นหาค้าตอบเกีย่ วกับรุ้งกินนา้
จากการทดลองได้

๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเองได้

๙. บอกลักษณะของหมวก เสือกันฝน
และร่ม จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสได้
๑๐. ระบุผลที่เกิดขึนจากการทีฝ่ นตก
ได้

๘. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าได้

๗. ปฏิบัตติ ามข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่เชือเมื่อเจ็บป่วยได้

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออก

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือและล้าตัวช่วย

๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยขณะฝน
ตกเมื่อมีผู้ชีแนะ

๒๖

๒๗
เพลง ฟ้าแลบ
ฟ้าแลบปรู๊ดแปล๊บปรู๊ดแปล๊บ
แสงแว๊บแว๊บแลจับในตา
เมฆใหญ่ลอยไปลอยมา
ถ่ายทอดไฟฟ้าเสียงดัง
ครืน ครืน ครืน

เพลง หลบฝน
ซ่า ซ่า ซ่า ฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย
เด็กๆ หลบฝนกันหน่อย (ซ้า)
เปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอย

คาคล้องจอง รุ้งเลื่อมลาย
รุ้งเลื่อมลายงดงาม
สีม่วงครามอีกนามน้าเงิน
เขียวเหลืองแดงงามดูน่าชม
ช่างสุขสมสีม่วงสวยเอย

คาคล้องจอง ฝนตกจักๆ
ฝนตกจักจัก
มือซ้ายหิวปลา มือขวาถือผัก
พอถึงที่พัก
วางผักวางปลา

บทร้อง รีรีข้าวสาร
รีรีข้าวสาร
สองทะนานข้าวเปลือก
เลือกท้องใบลาน
เก็บเบียใต้ถุนร้าน
คดข้าวใส่จาน
พานเอาคนข้างหลังไว้

คาบรรยาย “เมล็ดน้อยๆ”
สมมติเด็กๆ เป็นเมล็ดพืช เมล็ดน้อยๆ นอนขดตัวอยู่บนพืนดินอันแสนอบอุ่น ฝนตกพร้าๆ เย็นชุ่มฉ่้า เมล็ดพืชรู้สึกอยากยืดรากงอกออกไปสัมผัสความเย็นของฝน
ดวงอาทิตย์สาดแสงมาแสนอบอุ่น เมล็ดน้อยเริ่มผลิใบ ค่อยๆ ยืดใบทังสองใบชูขึนไปหาแสง เมล็ดน้อยๆ เริ่มอยากเติบโต จึงค่อยๆ ยืดตัวขึนทีละน้อย ทีละน้อย จนกระทั่ง
ต้นสูง แผ่กิ่งก้านออกไปให้กว้างไกลกว่าเดิม ลมพัดมา เมล็ดน้อยๆ ที่ขณะนีกลายเป็นต้นไม้น้อยแล้วโอนเอนไปตามลมอย่างมีความสุข

๒๘

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๑ เกมจับคู่ภาพเหมือน ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตส่วนประกอบที่เหมือนกัน-ต่างกัน
๒. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพฝนตกที่เหมือนกัน ๒ ภาพ ภาพฟ้าแลบที่เหมือนกัน ๒ ภาพ และภาพฟ้าผ่าที่เหมือนกัน ๒ ภาพ
๒. ให้เด็กน้าภาพที่เหมือนกันมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพฝนตก

ภาพฝนตก

ภาพฟ้าแลบ

ภาพฟ้าแลบ

๒๙

ภาพฟ้าผ่า

ภาพฟ้าผ่า

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๒ เกมเรียงลาดับการงอกของเมล็ดพืช
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
๒. เรียงล้าดับเหตุการณ์การงอกของเมล็ดพืชได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพเมล็ดพืชที่ค่อยๆ งอกตามล้าดับเวลา ๓ ภาพ
๒. ให้เด็กเรียงล้าดับภาพการงอกของเมล็ดพืช
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๐

(เมล็ดแบบที่ ๑)
ภาพเมล็ดพืชในดิน

(เมล็ดแบบที่ ๑)
ภาพเมล็ดพืชมีรากงอก

(เมล็ดแบบที่ ๑)
ภาพเมล็ดพืชมีรากงอก
และมีล้าต้นและใบงอก

(เมล็ดแบบที่ ๒)
ภาพเมล็ดพืชในดิน

(เมล็ดแบบที่ ๒)
ภาพเมล็ดพืชมีรากงอก

(เมล็ดและใบแบบที่ ๒)
ภาพเมล็ดพืชมีรากงอก
และมีล้าต้นและใบงอก

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๓ เกมจับคู่ภาพกับเงา อุปกรณ์กันฝน
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เหมือนกัน-ต่างกัน
๒. จับคู่ภาพกับเงาได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพกับเงา ร่ม เสือกันฝน หมวก และรองเท้าบูทยาง ครังละคู่
๒. ให้เด็กน้าภาพกับเงามาวางคู่กันเป็นคู่ๆ

๓๑

๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพร่ม

เงาของภาพร่ม

ภาพเสือกันฝน

เงาของภาพเสือกันฝน

ภาพหมวก

เงาของภาพหมวก

ภาพรองเท้าบูทยาง

เงาของภาพ
รองเท้าบูทยาง

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๔ เกมจับคู่ภาพเหมือน ร่ม
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตสี รูปร่าง ลักษณะที่เหมือนกัน-ต่างกัน
๒. จับคู่ภาพกับเงาได้

๓๒

วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพร่มสีเหลืองลายจุดสีแดง ๒ ภาพ ภาพร่มสีเหลืองลายจุดสีน้าเงิน ๒ ภาพ
ภาพร่มสีชมพูลายจุดสีแดง ๒ ภาพ และร่มสีชมพูลายจุดสีน้าเงิน ๒ ภาพ
๒. ให้เด็กน้าภาพร่มที่เหมือนกันมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพร่มสีเหลือง
ลายจุดสีแดง

ภาพร่มสีเหลือง
ลายจุดสีแดง

ภาพร่มสีชมพู
ลายจุดสีแดง

ภาพร่มสีชมพู
ลายจุดสีแดง

ภาพร่มสีเหลือง
ลายจุดสีนา้ เงิน

ภาพร่มสีเหลือง
ลายจุดสีนา้ เงิน

ภาพร่มสีชมพู
ลายจุดสีนา้ เงิน

ภาพร่มสีชมพู
ลายจุดสีนา้ เงิน

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๕ เกมภาพตัดต่อ รุ้งกินน้า
วัตถุประสงค์

๓๓

๑. การสังเกตชินส่วนของภาพทีน่ ้ามาต่อกันแล้วเป็นภาพสมบูรณ์
๒. น้าชินส่วนของภาพมาประกอบกันเป็นภาพสมบูรณ์ได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพรุ้งกินน้า แล้วแยกชินส่วนของภาพออก น้ามาต่อกันเป็นภาพที่สมบูรณ์
๒. ให้เด็กน้าชินส่วนของภาพมาวางต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพรุ้งกินน้า
(แบ่งเป็น ๔ ชิน ท้าภาพตัดต่อ)

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ชนิดของข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
2. ลักษณะของข้าวเปลือก และข้าวสาร
3. การทํานาและอาชีพของชาวนา
4. สัตว์ที่ใช้ในการทํานา
5. ประโยชน์ของข้าว
6. อาหารที่ทํามาจากข้าว
7. ประกอบอาหารที่ทํามาจากข้าว
แซนด์วิชไส้กรอก

อนุบาลปีที่ 2
1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือก
ข้าวสาร ข้าวสุก
2. ลักษณะของต้นข้าว
3. การนับปากเปล่าจํานวน 1- 10
4. ขั้นตอนในการทํานา
5. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประเพณีวันสารทไทย
6. อาหารที่ทํามาจากข้าว
7. ทําอาหารขนม แพนเค้ก

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.1) (2.1.3)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช. 8.1 (8.1.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.4)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.3)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช. 8.1 (8.1.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) (9.1.2)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.4)
มฐ. 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

1

อนุบาลปีที่ 3
1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว ฯลฯ
2. ขั้นตอนการทํานา
3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น พระราช
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
อาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆ
4. ประโยชน์ของข้าว
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว การทําขนม
บัวลอย
6. การตวงอย่างคาดคะเน
7. เปรียบเทียบปริมาณมากน้อย
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.2) (2.1.3)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ. 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช. 8.1 (8.1.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
ตบช. 10.2 (10.2.1)

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
1.1.5 (5) การเคลื่อนไหวในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทางระดับและ
พื้นที่
อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.2 (1) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.2 (3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/ มุมเล่นต่าง ๆ

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
1.1.5 (1) การเคลื่อนไหวในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทางระดับและ
พื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
อารมณ์
1.2.1 (1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
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รายการ

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
(3) การเล่นตามมุม
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
ประสบการณ์/ มุมเล่นต่าง ๆ สังคม
1.2.4 (2) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.3.2 (3) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุ
(๕) การทํางานศิลปะ
หรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
สังคม
มาใช้ซ้ําหรือแปรรูปแล้วนํา
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
กลับมาใช้ใหม่
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
1.3.5 (2) การเล่นและทํางานร่วมกับ
สติปัญญา
ผู้อื่น
1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
คําคล้อง จอง บทร้อยกรอง 1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
หรือเรื่องราวต่างๆ
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
สติปัญญา
ความรู้สึกและความต้องการ 1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
หรือเรื่องราวต่างๆ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะ
ความรู้สึกและความต้องการ
ส่วนประกอบ การ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
เปลี่ยนแปลง และ
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะ
เหมาะสม
ส่วนประกอบ
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
การเปลี่ยนแปลง และ
ใหญ่ให้สมบูรณ์และการแยก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ชิ้นส่วน
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อนุบาลปีที่ 3
1.2.2 (2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่ม
สติปัญญา
1.1.4 (3) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ

คณิตศาสตร์

1. นับปากเปล่า 1 -5
2. นับและแสดงจํานวน 1 : 1
3. คัดแยกสิ่งของ

วิทยาศาสตร์

-ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
เหมาะสม
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ ตาม
(7) การทําซ้ําการต่อเติม
การสร้าง แบบ
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
น้ําหนัก ปริมาตร
สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
(14) การบอกและเรียงลําดับ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆ ตาม
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะความยาว/ความสูง
ผ่านภาษาท่าทาง
น้ําหนัก ปริมาตร
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
1.4.4 (๑) การสํารวจสิ่งต่าง ๆ และ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
แหล่งเรียนรู้รอบตัว
หรือการกระทํา
(2) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ 1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1. การนับปากเปล่า 1- 10
1. นับปากเปล่า 1- 20
2. นับและแสดงจํานวน 1 - 3
2. นับและแสดงจํานวน 1-6
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวนและน้ําหนัก 3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวนและน้ําหนัก
4. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
4. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
1. ทักษะการสังเกต
1. ทักษะการสังเกต
2. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
2. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ
คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ
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รายการ
พัฒนาทางภาษาและการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง
คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

อนุบาลปีที่ 2
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง
คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
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อนุบาลปีที่ 3
3. การรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิอย่างง่ายๆ
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง
คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แนวคิด

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งได้มาจากการทํานา ชาวนาทํานาปลูกข้าวแล้วได้เป็นข้าวเปลือก ข้าวเปลือกเมื่อนํามาสีเป็นข้าวสาร นํามาหุงใช้รับประทานทํา
ให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต แล้วยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อใช้ทําขนมต่าง ๆ ได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่าง
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1.1 เดินตามแนวที่
กําหนดได้

2. เดินตามแนวเส้นตรงที่
กําหนดให้ได้

2.1.3 วิ่งแล้วหยุดได้

3. วิ่งแล้วหยุดได้ทันที
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายของตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ชนิดของข้าว เช่น ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว
2. ลักษณะของข้าวเปลือก
และข้าวสาร
3. การทํานาและอาชีพของชาวนา
4. สัตว์ที่ใช้ในการทํานา
5. ประโยชน์ของข้าว
6. อาหารที่ทํามาจากข้าว
7. ประกอบอาหารที่ทํามาจากข้าว
แซนด์วิชไส้กรอก
8. นับปากเปล่า 1- 5
9. นับและแสดงจํานวน 1 : 1
10. การคัดแยกสิ่งของ

มาตรฐาน
มาตรฐานที 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข

มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออก

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
งานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. กล้าพูด
กล้าแสดงออก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

5. สนใจมีความสุขและ 1.4.3 จินตนาการและความคิด
แสดงออกผ่านงานศิลปะ สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
6. แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะดนตรีและ
คําคล้องจองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

มาตรฐานที่ 5 มี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.4 มีความ
รับผิดชอบ

5.4.1 ทํางานที่ได้รับ
7. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จเมื่อ มอบหมายจนสําเร็จได้
มีผู้ช่วยเหลือ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.2 มีวินัยในตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

8. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย/กลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 8 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย

8.1 ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

8.1.1 เล่นและทํา
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน

9. เล่นและทํากิจกรรม 1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป ความแตกต่างระหว่างบุคคล
จากตนได้
(1) การเล่นหรือการทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9 ใช้
ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

มาตรฐานที่ 10 มี 10.1มีความสามารถ
ความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 10. ฟังและพูดโต้ตอบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
เรื่องที่ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

11. บอกลักษณะของสิ่ง 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ต่างๆจากการสังเกตโดย เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ใช้ประสาทสัมผัสได้
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
10.1.2 จับคู่หรือ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
12. จับคู่และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย เปรียบเทียบความ
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
แตกต่างและความ
การใช้งานเพียงลักษณะ เหมือนของสิ่งต่างๆได้ เรียงลําดับสิ่งต่าง ๆ
เดียว
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
10.1.1 บอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

10.1.4 เรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ลําดับ

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
13. เรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวได้ เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(14) การบอกและเรียงลําดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
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สาระที่ควรเรียนรู้

วันที่
1

2

3

4

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยข้าว
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-สังเกตและสนทนาเกี่ยว -วาดภาพต้นข้าวตาม
-เล่นมุมประสบการณ์ใน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
กับข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น จินตนาการ
ห้องเรียน
พร้อมอุปกรณ์
ข้าวเปลือก ข้าวสาร
-วาดต่อเติมรวงข้าวจาก
ข้าวสุก
ต้นข้าวที่กําหนด
- คัดแยกเมล็ด
ข้าวเปลือกและข้าว
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -สังเกตและสนทนา
-ระบายสีต้นข้าว
เล่นมุมประสบการณ์ใน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ -ปั้นเมล็ดข้าวด้วยดิน
ห้องเรียน
ประกอบเพลง มากิน
ของข้าวเปลือก
น้ํามัน
ข้าวซิ
-ตําข้าวเปลือก สังเกต
และสนทนาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
ของข้าวสาร
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -สนทนาการทํานาและ -ติดปะภาพเมล็ดข้าว
เล่นมุมประสบการณ์ใน
- เคลื่อนไหวอิสระตาม อาชีพชาวนา
- วาดภาพการปลูกข้าว ห้องเรียน
จังหวะโดยใช้คํา
-สัตว์ที่ใช้ในการทํานา ตามจินตนาการ
คล้องจอง รีรีข้าวสาร
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -ครูเล่านิทานเรื่องแม่
-ระบายสีภาพการไถนา เล่นมุมประสบการณ์ใน
-เคลื่อนไหวร่างกาย
โพสพ
-การพับสี
ห้องเรียน
ประกอบคําคล้องจอง -สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
ประโยชน์ของข้าว
ในนิทาน
-เรียนรู้ประโยชน์ของ
ข้าว
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กลางแจ้ง
การเดินตามแนวที่
กําหนด

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อการดํานา

การเล่นตบมือ(ตบ
แผละ)

เกมโดมิโนต้นข้าว

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว

เล่นเกมวิ่งส่งต้นข้าว

เกมจับคู่ภาพกับเงา
อาหารที่ทํามาจากต้น
ข้าว

วันที่
5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
-การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -อาหารที่ทํามาจากข้าว -การพิมพ์ภาพต้นข้าว
-การเคลื่อนไหวร่างกาย ข้าว
-วาดภาพต้นข้าวด้วย
ประกอบเพลง ข้าว
-ประกอบอาหารที่ทํามา สีน้ํา
จากข้าว คือ แซนด์วิช
ไส้กรอก
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เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เล่นมุมประสบการณ์ใน -การเล่นน้ําเล่นทราย
ห้องเรียน

เกมการศึกษา
-เกมจับคู่ภาพเหมือน
อาหารที่ทํามาจากข้าว

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
2. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
มากินข้าวซิ
3. การเคลื่อนไหวอิสระตามจังหวะโดยใช้
คําคล้องจอง รีรีข้าวสาร
4. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคําคล้องจอง
ประโยชน์ของข้าว
5. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ข้าว

1. ข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
2. ลักษณะของข้าวเปลือก และข้าวสาร
3. การทํานา สัตว์ที่ใช้ในการทํานาและอาชีพของชาวนา
4. ประโยชน์ของข้าว
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว
6. ประกอบอาหารที่ทํามาจากข้าว แซนด์วิชไส้กรอก

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

หน่วย
ข้าว

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเดินตามแนวที่กําหนด
2. การเล่นตบมือ(ตบแผละ)
3. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. การเล่นเกมวิ่งส่งต้นข้าว
5. การเล่นน้ําเล่นทราย

12

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพต้นข้าวตามจินตนาการ วาดต่อเติมรวงข้าว
จากต้นข้าวที่กําหนด
2. ระบายสีต้นข้าว ปั้นเมล็ดข้าวด้วยดินน้ํามัน
3. ติดปะภาพเมล็ดข้าว วาดภาพการปลูกข้าวตาม
จินตนาการ
4. ระบายสีภาพการไถนา การพับสี
5. การพิมพ์ภาพต้นข้าว วาดภาพต้นข้าวด้วยสีน้ํา

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมภาพตัดต่อการดํานา
2. เกมโดมิโนต้นข้าว
3. เกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว
4. เกมจับคู่ภาพกับเงาอาหารที่ทํามาจากต้นข้าว
5. เกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารที่ทํามาจากข้าว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
จังหวะ
(2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง /แสดง
เคลื่อนที่
ท่าทาง /เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การเคลื่อนไหว
ดนตรีและคําคล้องจองได้ พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัสได้
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออก

(๓) การฟังเพลง
นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์

1. ข้าวเป็นอาหาร
หลักของคนไทยซึ่ง
ได้มาจากชาวนาทํา
นาปลูกข้าว ข้าวมี
หลายชนิดแต่ที่นิยม
ปลูก คือ ข้าวเจ้า
และข้าวเหนียวข้าว
แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. เด็กจับเชือกแล้วยืนเป็นวงกลม
3. ครูให้เด็กปฏิบัติตามคําสั่งโดยเด็กจับเชือกไว้
ดังนี้
-กระโดถอยหลัง
-กระโดดมาข้างหน้า
-ยกมือขึ้น
-เอามือลง
4. เด็กนอนราบกับพื้นตัวตรงหลับตาแขนแนบ
ลําตัวหายใจเข้าออกลึกๆช้า เพื่อผ่อนคลาย
1. ครูร้องเพลง มากินข้าวซิให้เด็กฟังและให้เด็ก
ร้องตามทีละวรรค 2 – 3 ครัง้
2. เด็กและครูร่วมร้องเพลง มากินข้าวซิ พร้อม
ทั้งสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
3. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับข้าวที่รับประทาน
ซึ่งมีทั้ง ข้าวสวย ข้าวต้ม ข้าวเหนียว และใช้
คําถาม ดังนี้
-สิ่งที่คนเรารับประทานทุกวันมีสีขาวคืออะไร
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1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. เชือก
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรี

1. เพลง
“มากินข้าวซิ”
2. ข้าวเหนียวและ
ข้าวเจ้า
-ข้าวเปลือก
-ข้าวสาร
-ข้าวสุก
3. จานกระดาษ

สังเกต
1. การบอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกต
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ ข้าวเปลือก ข้าวสาร
ประสาทสัมผัส
ข้าวสุก
อย่างเหมาะสม
2. คัดแยกเมล็ด
(๖) การพูดอธิบาย ข้าวเปลือก ข้าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูนําข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ทั้ง ข้าวเปลือก
ข้าวสาร และข้าวสุกมาให้เด็กดูแล้วสังเกตและ
สัมผัส แล้วพูดคุยกับเด็กโดยใช้คําถาม ดังนี้
-เมล็ดข้าวเหล่านี้มีชื่อว่าอะไร
-เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวสาร และเมล็ดข้าว
สุกแตกต่างกันอย่างไร
-เมล็ดข้าวแต่ละชนิดมีสีอะไรบ้าง เหมือนกัน
หรือไม่เพราะอะไร
5.ครูแจกจานกระดาษให้เด็กคนละ 1 ใบ
นับข้าวเปลือกและข้าวสารอย่างละ 10 เม็ดลงไป
ในจาน และให้เด็กคัดแยกข้าวเปลือกและ
ข้าวสารออกจากกัน
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การวาดภาพต้นข้าวตามจินตนาการ การวาดต่อ
เติมรวงข้าวจากต้นข้าวที่กําหนด
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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การประเมินผล

1. ใบงานวาดภาพ
ต้นข้าว
2. ดินสอ
3. สีไม้
4. ใบงานวาดต่อเติม
รวงข้าวจากต้นข้าวที่
กําหนด

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(3) การเล่นตามมุม
1. เล่นและทํากิจกรรม ประสบการณ์/มุม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป เล่นต่าง ๆ
จากตนได้
(๒) การเล่นและ
2. เก็บของเล่นของใช้ การทํางานร่วมกับ
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเคลื่อนไหว
เดินตามแนวเส้นตรงที่ เคลื่อนที่
กําหนดให้ได้
(1) การเคลื่อนไหว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

(6) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์ และ
การแยกชิ้นส่วน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่

1. เด็กเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการให้หาพื้นที่ของ 1. แนวเส้นตรง
ตนเอง เช่น การเดิน การกระโดด การวิ่ง
2. นกหวีด
การคลาน
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเดินตามแนวเส้นที่
กําหนดให้ โดยให้เดินไปตามเส้นให้ตรง
3. เด็กต่อแถวแล้วเดินต่อเท้าตามแนวเส้นที่
กําหนดให้ทีละคน คนที่เดินเสร็จแล้วให้ไป
ต่อท้ายแถวเพื่อน
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

การนําชิ้นส่วนของ 1. ครูแนะนําอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
ภาพมาต่อเป็นภาพ เกมภาพตัดต่อการไถนา
ให้สมบูรณ์
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
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1. เกมภาพตัดต่อ
การดํานา
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การเดินตามแนวที่
กําหนดให้

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมภาพตัดต่อการ
ไถนา
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา

16

สื่อ

การประเมินผล

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
แสดงท่าทาง /
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
เพลง จังหวะดนตรีและ (1) การฟังเพลง
คําคล้องจองได้
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. สังเกตและบอก
ลักษณะของข้าวได้
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออก

(1) การสังเกต
ลักษณะ ส่วน
ประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ

ลักษณะของข้าว
เมล็ดข้าวมีเปลือก
แข็งบางๆสีน้ําตาล
หุ้มอยู่ ลักษณะของ
เปลือกจะมีผิว
สากๆ สีแตกต่างกัน
ไปตามพันธุ์ของข้าว
เมื่อเอาเปลือกออก
จะเป็นเมล็ดข้าวสี
ขาว นําไปหุงหรือ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ 2. เพลงมากินข้าวซิ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูร้องเพลง มากินข้าวซิ ให้เด็กร้องตามทีละ
วรรค 2 – 3 ครั้ง
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง มากิน
ข้าวซิ ตามจินตนาการ

สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรี

1. ครูร้องเพลง ชาวนา ให้เด็กฟังแล้วให้เด็กร้อง
ตามทีละวรรค 2 – 3 ครั้ง
2. ครู นํ าเมล็ ดข้ าวเปลื อกแต่ ละชนิดมาให้ เด็ กดู
เพื่อสังเกตความแตกต่างของเมล็ดข้าวและรูปร่าง
และลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือกว่าเป็นอย่างไร
3. เด็ กและครู ร่ ว มสนทนาเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งและ
ลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือก
4. ครูให้ดูภาพการเอาเปลือกของเมล็ดข้าวออก
ในวิธีการต่างๆ เช่น สีข้าวกับเครื่องสีข้าว ตําข้าว
กับครกตําข้าว

สังเกต
1. การบอกรูปร่าง
ลักษณะของเมล็ด
ข้าวเปลือก ข้าวสาร
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกในการตอบ
คําถามและร่วม
กิจกรรม
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1. เมล็ดข้าวเปลือก
2. เมล็ดข้าวสาร
3. เพลงชาวนา
4. ภาพการสีข้าว
การตําข้าว
5. ครกตําข้าว

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
เหตุการณ์และ
ไปแปรรูปเป็น
5. ครูให้นักเรียนลองตําข้าวดู เมื่อได้ข้าวสารก็ให้
ความสัมพันธ์ของ อาหารต่อไป
สังเกตลักษณะของข้าวสาร
สิ่งต่างๆ
6. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของ
ข้าวเปลือกและข้าวสารอีกครั้ง
7. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ชาวนา อีกครั้ง
กิจกรรมศิลปะ
(2) การแสดง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
การระบายสีภาพต้นข้าว การปั้นเมล็ดข้าวด้วย
1. สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ดินน้ํามัน
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
2. ทํางานที่ได้รับ
การเคลื่อนไหวและ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
มอบหมายจนสําเร็จได้ ศิลปะ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
(๕) การทํางานศิลปะ
กิจกรรมตามความสนใจ
(3) การปั้น
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินผล

1. ใบงานการระบาย
สีต้นข้าว
2. สีไม้
3. ดินน้ํามัน
4. กระดานรองปั้น

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะผลงานของ
ตนเอง
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํากิจกรรมได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การเล่นหรือ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
(2) การเล่น
รายบุคคล
กลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่

(๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพที่
การเปรียบเทียบ
เหมือนกัน
และการเรียงลําดับ
สิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเข้าแถวตอนสองแถวแล้วอบอุ่นร่างกาย
ตามผู้นําพร้อมนับ 1 – 5 ในแต่ละท่า
2. เด็กเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว แล้วนั่งหัน
หน้าเข้าหากันเมื่อครูให้สัญญาณให้เด็กทั้งสอง
ประกบมือกันเบื้องหน้า
3. เมื่อดึงมือออกจากกันให้ยกมือตบมือคู่เล่น
ของตน 1 ครั้งสลับกันไปเรื่อยๆ
4. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
5. เด็กทําความสะอาดร่างกายและเข้าห้องเรียน
1. ครูแนะนําเกมโดมิโนต้นข้าว
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ
การเล่นตบมือ
(ตบแผละ)

การประเมินผล
สังเกต
การเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย

1. เกมโดมิโนต้นข้าว สังเกต
2. เกมการศึกษาชุด การจับคู่และ
เดิม
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
แสดงท่าทาง /
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
เพลง จังหวะดนตรีและ (1) การฟังเพลง
คําคล้องจองได้
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที
2. เด็กจับคู่เคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะที่ครู
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กหยุดในท่านิ่งทันที
ครูสั่งให้เด็กใช้อวัยวะต่างๆแตะกันทีละอย่างเช่น
มือแตะกัน เท้าแตะกัน
3. เด็กพูดคําคล้องจอง รีรีข้าวสาร ตามครูทีละ
วรรค 2-3 ครั้ง
4. เด็กทําท่าทางประกอบการพูดคําคล้องจอง
รีรีข้าวสาร ตามจินตนาการของตนเอง
5. ปฏิบัติกิจกรรมซ้ําข้อ 4 2- 3 ครั้ง
การทํานา
(๓) การฟังเพลง
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ค ควาย
นิทาน คําคล้องจอง -การปลูกข้าวเรียก 2. ครูและเด็กสนทนากันถึงเนื้อหาในเพลง และ
บทร้อยกรองหรือ อีกอย่างหนึ่งว่าการ สนทนาถึงสัตว์ที่ช่วยในการไถนา
ทํานา
เรื่องราวต่าง ๆ
3. ครูให้เด็กดูภาพการทํานาของชาวนา
(๔) การพูดแสดง -ผู้ที่มีอาชีพทํานา 4. ครูและเด็กสนทนาถึงการทํานาและอาชีพ
เรียกว่า ชาวนา
ความคิดเห็น
ชาวนา
-ชาวนาปลู
ก
ข้
า
วไว้
ความรู้สึกและ
5. ให้อาสาสมัครออกมาเล่าเกี่ยวกับการทํานา
เพื่อเก็บไว้
ความต้องการ
ของชาวนา
รับประทานและขาย
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. คําคล้องจอง รีรี การแสดงท่าทาง /
ข้าวสาร
เคลือ่ นไหวประกอบ
คําคล้องจอง

1. เพลง ค ควาย
2. ภาพการทํานา
ของชาวนา
3. ภาพชาวนา
4. ภาพขั้ น ตอนการ
ทํานา

สังเกต
1. การพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
2. พฤติกรรมการกล้า
พูดกล้าแสดงออกใน
การร่วมกิจกรรม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(๖) การพูดอธิบาย -สัตว์ที่ช่วยในการ
เกี่ยวกับสิ่งของ
ทํานา คือ วัว ควาย
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
กิจกรรมศิลปะ
(2) การแสดง
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2. ทํางานที่ได้รับ
การเคลื่อนไหวและ
มอบหมายจนสําเร็จได้ ศิลปะ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(2) การเล่น
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
รายบุคคล กลุ่ม
แตกต่างไปจากตนได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
2. เก็บของเล่นของใช้ (3) การเล่นตามมุม
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ประสบการณ์/
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การติดปะภาพเมล็ดข้าว การวาดภาพการทํานา
ตามจินตนาการ
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

1. ใบงานการติดปะ
ภาพเมล็ดข้าว
2. กระดาษสี
3. กาว
4. กระดาษ A4
5. ดินสอ
6. สีไม้

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น

6. ให้เด็กร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติการทํานา
ของชาวนา
7. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ค ควาย อีกครั้ง
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
มุมเล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การปฏิบัติตน
1.เล่นได้อย่างปลอดภัย ให้ปลอดภัยใน
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจวัตรประจําวัน
2.เล่นร่วมกับเด็กที่
(3) การเล่นเครื่อง
แตกต่างไปจากตนได้
เล่นอย่างปลอดภัย
(1) การเล่นหรือ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม แนะนําการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ถูกวิธีให้เด็กทราบ
3.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
(14) การบอกและ การเรียงลําดับการ 1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของ
เรียงลําดับกิจกรรม เจริญเติบโตของต้น ต้นข้าว
หรือเหตุการณ์ตาม ข้าว
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
ช่วงเวลา
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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การประเมินผล
ของใช้เข้าที่

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
1. การเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน

1. เกมเรียงลําดับ
การเจริญเติบโตของ
ต้นข้าว
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้น
ข้าว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
แสดงท่าทาง /
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
เพลง จังหวะดนตรีและ (3)การเคลื่อนไหว
คําคล้องจองได้
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(2)การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก

(๓) การฟังเพลง
นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

ข้าวเป็นอาหารหลัก
ของคนไทย คนไทย
รับประทานข้าววัน
ละ 3 มื้อ ข้าวทําให้
ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ 2 คําคล้องจอง
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ประโยชน์ของข้าว
ทันที
2. ครูท่องคําคล้องจอง ประโยชน์ของข้าว ให้เด็ก
ฟัง
3. เด็กท่องคําคล้องจอง ประโยชน์ของข้าว ตาม
ครูทีละวรรค 2-3 ครั้ง
4.เด็กทําท่าทางประกอบการพูดคําคล้องจอง
ประโยชน์ของข้าว ตามจินตนาการของตนเอง
5.ปฏิบัติกิจกรรมซ้ําข้อ 4 อีก 2- 3 ครั้ง

สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
คําคล้องจอง

1.ครูเล่านิทานเรื่อง แม่โพสพ
2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
นิทาน แล้วใช้คําถาม ดังนี้
-ทําไมเด็กในครอบครัวจึงมีข้าวกิน
-เด็กๆรู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้
-ถ้าคนเราไม่ได้กินข้าวจะเป็นอย่างไร
3. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์
ของข้าว

สังเกต
1. การพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับประโยชน์
ของข้าว
2. พฤติกรรมการกล้า
พูดกล้าแสดงออกใน
การร่วมทํากิจกรรม
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1. นิทานแม่โพสพ
2. คําคล้องจอง
ประโยชน์ของข้าว

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
กิจกรรมศิลปะ
(2)การแสดง
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2. ทํางานที่ได้รับ
การเคลื่อนไหวและ
มอบหมายจนสําเร็จได้ ศิลปะ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
กิจกรรมเล่นตามมุม
(2) การเล่น
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
รายบุคคล กลุ่ม
แตกต่างไปจากตนได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
2. เก็บของเล่นของใช้ (3)การเล่นตามมุม
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การระบายสีภาพการไถนา การพับสี
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ใบงานภาพการไถ
นา
2. สีไม้
3. สีโปสเตอร์
4. พู่กัน
5. จานสี

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่

4.เด็กและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ของข้าว
5.เด็กและครูท่องคําคล้องจอง ประโยชน์ของข้าว
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งแล้วหยุดได้ทันที

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(1) การเคลื่อนไหว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการให้หาพื้นที่ของ
ตนเอง เช่น การเดิน การกระโดด การวิ่ง
การคลาน
2. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกม วิ่งส่งต้น
ข้าว
3. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 ทีม โดยให้ทั้ง 2 ทีม
ยืนคนละฝั่ง หันหน้าเข้าหากัน
4.เด็กคนที่ถือต้นข้าววิ่งไปส่งต้นข้าวให้เพื่อนคน
ที่อยู่หัวแถวฝั่งตรงกันข้าม เสร็จแล้วหยุดวิ่งไป
ต่อท้ายแถว ส่วนที่ได้ต้นข้าวก็วิ่งถือต้นข้าวมาส่ง
ให้เพื่อนคนที่อยู่หัวแถวฝั่งตรงข้ามเช่นกัน เสร็จ
แล้วก็ไปต่อท้ายแถว ทําเช่นนี้จนครบทุกคน
5.เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพกับเงา 1. ครูแนะนําอุปกรณ์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
เกมจับคู่ภาพกับเงาอาหารที่ทํามาจากข้าว
ความแตกต่างและความ และการเรียงลําดับ
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 4 กลุ่มรับเกมที่
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ สิ่งต่าง ๆ
แนะนําไปเล่น กลุ่มที่เหลือ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ

การประเมินผล

1. นกหวีด
2.เกมวิ่งส่งต้นข้าว

สังเกต
การวิ่งแล้วหยุดได้
ทันที

1. เกมจับคู่ภาพกับ
เงาอาหารที่ทํามา
จากข้าว
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
แสดงท่าทาง /
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
เพลง จังหวะดนตรีและ (1) การฟังเพลง
คําคล้องจองได้
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
ข้าวเมื่อนํามาโม่
ประสบการณ์
นิทาน คําคล้องจอง เป็นแป้งสามารถ
1. ฟังและพูดโต้ตอบ
บทร้อยกรองหรือ นํามาทําอาหารได้
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
เรื่องราวต่าง ๆ
ทั้งอาหารคาว และ
2. กล้าพูดกล้า
(๔) การพูดแสดง อาหารหวาน เช่น
แสดงออก
ความคิดเห็น
ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ความรู้สึกและ
ขนมครก ขนมถ้วย
ความต้องการ
ขนมบัวลอย ฯลฯ
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายในท่าพื้นฐานไปรอบๆ 1.เครื่องเคาะจังหวะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะโดยไม่ชน 2.เพลงข้าว
กันเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กหยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. ครูร้องเพลง ข้าว ให้เด็กฟัง
3. เด็กร้องเพลง ข้าว ตามครูทีละวรรค 2-3 ครั้ง
4. เด็กทําท่าทางประกอบเพลงข้าว ตาม
จินตนาการของตนเอง
5. ปฏิบัติกิจกรรมซ้ําข้อ 4 2- 3 ครั้ง

สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรี

1. ให้เด็กตอบปริศนาคําทายเกี่ยวกับอาหารที่ทํา
มาจากข้าว เช่น
-ขนมอะไรเอ่ย มีชื่อไว้ตําน้ําพริก (ขนมครก)
-ขนมอะไรเอ่ย มีชื่อไว้บูชาพระ ชอบลอยอยู่ใน
น้ํากะทิ (ขนมบัวลอย)
2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ทํา
มาจากข้าว
3. เด็กและครูตกลงร่วมกันว่าวันนี้จะทําอาหาร
อาหารที่ทํามาจากข้าว คือ แซนด์วิชไส้กรอก
4.เด็กร่วมกันแนะนําส่วนประกอบในการทํา
“แซนด์วิชไส้กรอก”

สังเกต
1. การพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
2. พฤติกรรมการกล้า
พูดกล้าแสดงออกใน
การทํากิจกรรม
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1. ปริศนาคําทาย
2. ภาพอาหารที่ทํา
มาจากข้าว
3. ขนมปัง
4. ไส้กรอก
5. มายองเนส
6. ผักกาดหอม

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
ความสัมพันธ์ของ
5.ครูอธิบายขั้นตอนการทํา “แซนด์วิชไส้กรอก”
สิ่งต่างๆ
6.เด็กและครูร่วมกันทํา “แซนด์วิชไส้กรอก”
ตามขั้นตอน
7. ครูและเด็กช่วยกันสรุปวิธีการทําแซนด์วิช
ไส้กรอกและอาหารที่ทํามาจากข้าว
กิจกรรมศิลปะ
(2) การแสดง
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
การพิมพ์ภาพต้นข้าว การวาดภาพต้นข้าวด้วยสี
1. สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
น้ํา
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2. ครูแนะนําอุปกรณ์และวิธีการทําการพิมพ์ภาพ
2. ทํางานที่ได้รับ
การเคลื่อนไหวและ
ต้นข้าว
มอบหมายจนสําเร็จได้ ศิลปะ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
(๕) การทํางาน
กิจกรรมตามความสนใจ
ศิลปะ
4. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
(2) การเขียนภาพ
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
และการเล่นกับสี
กิจกรรมเล่นตามมุม
(2) การเล่น
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
รายบุคคล กลุ่ม
ตามความสนใจ เช่น
แตกต่างไปจากตนได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
2. เก็บของเล่นของใช้ (3)การเล่นตามมุม
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ประสบการณ์/มุม
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
เล่นต่าง ๆ
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น

27

สื่อ

การประเมินผล

1. ใบงานภาพพิมพ์
ภาพต้นข้าว
2. ใบงานการวาด
ภาพต้นข้าวด้วยสีน้ํา
3. สีน้ํา
4. จานสี
5. พู่กัน
6. สีโปสเตอร์

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การปฏิบัติตน
1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
เล่นและทํากิจกรรมได้ ให้ปลอดภัยใน
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ กิจวัตรประจําวัน
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่
ชี้แนะ
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นน้ํา
เล่นทราย แนะนําการเล่นน้ํา เล่นทรายอย่างถูก
วิธีให้เด็กทราบ
3.เด็กเล่นน้ํา เล่นทราย ตามความสนใจ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพที่
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารที่ทํา
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
เหมือนกัน
จากข้าว
ความแตกต่างและความ และการเรียงลําดับ
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ สิ่งต่าง ๆ
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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สื่อ

การประเมินผล

บริเวณเล่นน้ํา
เล่นทราย

สังเกต
การเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่
ภาพเหมือนอาหารที่
ทําจากข้าว
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ – สกลุ
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13. เรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้น
ข้าวได้

12.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

ด้านสังคม
11. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

10. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรือ่ งที่ฟัง
ได้

9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

6.แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรีได้

ด้านร่างกาย

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

4. กล้าพูดกล้าแสดงออก

3. วิ่งแล้วหยุดได้ทันที

2. เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดให้ได้

1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 1
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําอธิบาย
ชื่อ – สกลุ
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ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

13. เรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้น
ข้าวได้

12.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

ด้านสังคม
11. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

10. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรือ่ งที่ฟัง
ได้

9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

6.แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรีได้

ด้านร่างกาย
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

4. กล้าพูดกล้าแสดงออก

3. วิ่งแล้วหยุดได้ทันที

2. เดินตามแนวเส้นตรงที่กําหนดให้ได้

1. เล่นและทํากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ

1

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองใน 1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ 1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
การเล่นและกิจวัตรประจําวัน
ผู้อื่น ในกิจวัตรประจําวัน
ในกิจวัตรประจําวัน
2. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์ 2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
เสี่ยงอันตรายและคนแปลกหน้า
การเล่นในสนามเด็กเล่น
การเล่นในสนามเด็กเล่น
3. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์
3. การระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตราย
เสี่ยงอันตราย ของมีคม สัตว์มีพิษและ
ของมีคม สัตว์มีพิษและคนแปลกหน้า
คนแปลกหน้า
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.๑.๒)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.๑.๒)
ตบช 2.2 (2.2.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.๑)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
ตบช 9.2 (9.2.1) (๙.๒.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
ร่างกาย
ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

รายการ

อนุบาลปีที่ 2
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตร ประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
อารมณ์
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.5 (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามความสามารถของตนเอง
สังคม
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก และความต้องการ

อนุบาลปีที่ 3
(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร ฉีก ตัดปะ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
อารมณ์
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
1.2.5 (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตัวเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

2

อนุบาลปีที่ 1
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(5) การใช้กรรไกร
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ
อารมณ์
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.5 (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของตนเอง
สังคม
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 (13) การจับคู่ภาพเหมือน

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

- ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(ประโยค 1 ขั้นตอน)
2. การฟังคําคล้องจอง

อนุบาลปีที่ 3
(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
(10) การอ่านหนังสือภาพนิทาน
หลากหลาย ประเภท
(12) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
(1๙) การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
1.4.2 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่-เปรียบเทียบความเหมือน
และ ความต่าง
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. นับและแสดงจํานวน ๑-๗
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวน
4. จําแนกรูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
- ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(ประโยค 2 ขั้นตอน)
2. การฟังคําคล้องจอง นิทาน เพลง เรื่องราวสั้น ๆ
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1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. การนับและแสดงจํานวน 1 : 1

อนุบาลปีที่ 2
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูด
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(12) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
1.4.2 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
และรูปร่างรูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ – เปรียบเทียบ
ความเหมือน และความต่าง
1. การนับปากเปล่า 1 – 10
2. นับและแสดงจํานวน ๑-๔
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวน
4. จําแนกรูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
- ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(ประโยค 1 ขั้นตอน)
2. การฟังคําคล้องจอง นิทาน เพลง

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
3. การฟังและดูหนังสือภาพ
3. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
4. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองสั้นๆ 4. การพูดแสดงความรู้สึก
5. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง
6. การอ่านร่วมกันพร้อมครูและเพื่อน
7. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ 3
3. การพูดแสดงความรู้สึก
4. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง
5. การอ่านร่วมกันพร้อมครูและเพื่อน
6. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจอิสระ
ตามลําพังในมุมหนังสือ
7. การเห็นแบบอย่างการของการอ่านที่ถูกต้อง
8. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือคําคุ้นเคย
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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
แนวคิด
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เด็กๆ ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและเพื่อน เมื่อเล่นของเล่นต่างๆ ในห้องเรียน และเล่นเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่น รู้วิธีใช้ของใช้ที่มีลักษณะ
แหลมคมอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงสถานที่และอุปกรณ์ของใช้ที่เสี่ยงอันตราย ระมัดระวังสัตว์มีพิษต่าง ๆ และป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้า
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย 1.3 รักษาความ
1.3.๑ เล่นและทํากิจกรรม 1. เล่นและทํากิจกรรมอย่าง 1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
เจริญเติบโตตามวัยและมี ปลอดภัยของตนเองและ อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
การรักษาความปลอดภัยของ
ในกิจวัตรประจําวัน
สุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ตนเองรวมทั้งการปฏิบัติต่อ
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ 1. การรักษาความปลอดภัย
ต่าง ๆ
ของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตร
ประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการ
เล่นของเล่นสนามเด็กเล่น
3. การระวังภัยจากสถานที่
และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย
4. อันตรายจากคนแปลกหน้า

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้นลง
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อย่างคล่องแคล่ว
อยู่กับที่ได้
แข็งแรงใช้ได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและประสาน ทรงตัวได้
สัมพันธ์กัน
๒.๒ ใช้มือ ตา ประสาน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
สัมพันธ์กัน
กระดาษขาดจากกันได้โดย
จับกรรไกรมือเดียว
มาตรฐานที่ 3 มี
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
สุขภาพจิตดีและมี
ตนเองและผู้อื่น
ผลงานตนเอง
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ที่ได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยจับกรรไกรมือ
เดียว
๔.. แสดงความพอใจในผลงาน
ตนเองได้

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ

มาตาฐานที่ 4 ชื่นชม
4.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกทางศิลปะ และแสดงออกผ่านงาน
ดนตรีและการเคลื่อนไหว ศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

5.. สนใจและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรีได้

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี

1.2.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
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4.1.3 สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

จุดประสงค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึ่งประสงค์
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
6. เข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
สังคม
หลักปรัชญาของ
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 8 อยู่
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น ๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อ 7. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมี 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัยมี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ในการเป็นสมาชิกที่ดี มีผู้ชี้แนะ
ผู้ชี้แนะได้
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ความสุขและปฏิบัติตน ของสังคม
ห้องเรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา 9.1 สนทนาโต้ตอบ
๙.๑.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ 8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด 1.4.1 การใช้ภาษา
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
(2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
9.2 อ่านเขียนภาพ
9.2.1 อ่านภาพและพูด
9. อ่านภาพและพูดข้อความ (10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
และสัญลักษณ์ได้
ข้อความด้วยภาษาของตน
ด้วยภาษาของตนได้
จุดประสงค์
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิด
ที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึ่งประสงค์
10.1 มีความสามารถ ๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ 10. จับคู่ภาพเหมือนได้
ในการคิดรวบยอด
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(8) การนับและแสดงจํานวนของสิ่ง
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
เรียงลําดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
กายภาพ
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การทําท่าทางประกอบ การรักษาความปลอดภัยของ
เพลง “เดิน วิ่ง”
ตนเองในการเล่นของเล่น
1. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. ฝึกการเข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลัง

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ฉีกกระดาษอิสระ

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่น
เครื่องเล่นสนาม ในห้องเรียน

ฉีกกระดาษอิสระ

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย 4 มุม

การเล่นน้ํา เล่นทราย

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย 4 มุม

การเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือน
เครื่องเล่นสนาม การสระผม

การเคลื่อนไหวและการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

3

การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง ในกิจวัตรประจําวัน
(การสระผม)

ฝึกจับกรรไกร

การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ที่คาดศีรษะ

การระวังภัยจากสถานที่และ
อุปกรณ์เสี่ยงอันตราย

การตัดกระดาษอิสระ มุมประสบการณ์
อย่างน้อย 4 มุม

การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงบรรเลง

การระวังภัยจากคนแปลกหน้า

การตัดกระดาษเป็นเส้น มุมประสบการณ์
อย่างน้อย 4 มุม

เกมจับคู่ภาพเหมือน
เครื่องเล่นสนาม
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2

4

5

เกมกระต่าย
กระโดดสองขา
อยู่กับที่
การเล่นน้ํา –
เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพเหมือนสถานที่
และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย
เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
1 : 1 (ลักษณะบุคคล)

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. การทําท่าทางประกอบเพลง “เดินและวิ่ง”
2. การเคลื่อนไหวและการปฏิบัติตามข้อตกลง
3. การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง
4. การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์ที่
คาดศีรษะ
5. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงบรรเลง

1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นของเล่น
2. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในกิจวัตรประจําวัน
4. การระวังภัยจากสถานที่ และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย
5. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า

1. การฉีกกระดาษอิสระ
2. การฉีกกระดาษอิสระ
3. ฝึกจับกรรไกร
4. การตัดกระดาษอิสระ
5. การตัดกระดาษเป็นเส้น
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๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

หน่วย
ปลอดภัยไว้ก่อน

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. การเล่นน้ํา - เล่นทราย
3. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. การเล่น “เกมกระต่ายกระโดดสองขาอยู่กับที่”
5. การเล่นน้ํา – เล่นทราย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นในห้องเรียน
2. เกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องเล่นสนาม
3. เกมจับคู่ภาพเหมือนการสระผม
4. เกมจับคู่ภาพเหมือนสถานที่และอุปกรณ์
เสี่ยงอันตราย
5. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน 1 : 1
(ลักษณะบุคคล)

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(3) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
จังหวะ
สนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรีได้
(2) การฟังและปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยของ
ตามคําแนะนํา
ตนเองในการเล่นของเล่น
(๓) การฟังเพลง
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

1. ครูและเด็กร่วมร้องเพลง “เดินและวิ่ง” พร้อม
ทั้งทําท่าทางประกอบเพลง
2. เด็กปฏิบัติตามข้อ 1 ซ้ําอีก 2-3 ครั้ง
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมให้เด็กนั่งลง พร้อมนับปาก
เปล่า 1-5
4. เด็กตบมือ 1 ครั้ง พยักหน้า 1 ครั้ง ยกไหล่
1 ครั้ง
5. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้นั่งกับพื้นห้อง
ฟังเพลงเบา ๆ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ”เก็บของ”
และดูภาพเด็กเหยียบของเล่นแล้วลื่นล้ม
2. เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
3. ครูสาธิตการเก็บของเล่นให้เด็กดู
4. เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์และเก็บของเล่น
5. ถามเด็กทําไมเราต้องเก็บของเล่น
6. ชมเชยเด็กที่เก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหลัง
เลิกเล่น

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เพลงเดินและวิ่ง สังเกต
2. เทปเพลง
ความสนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้
2. เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เพลงเก็บของ
2. ภาพเด็กเหยียบ
ของเล่นแล้วลื่นล้ม
3. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง
2. การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเองได้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(1)การปฏิบัติตนให้
ให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนของ
เล่นในห้องเรียนได้

(13) การจับคู่
ภาพเหมือน

สื่อ

1. เตรียมจัด สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการฉีกกระดาษ กระดาษ
2. ครูสาธิตการฉีกกระดาษอย่างอิสระ
3. เด็กฉีกกระดาษอย่างอิสระ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุมเช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ -มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1. ครูแนะนําเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิดและสาธิต
วิธีเล่นอย่างถูกต้องให้เด็กดู
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
3. ให้สัญญาณหมดเวลา เด็กทําความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
การจับคู่ภาพเหมือนของเล่น 1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นใน
ในห้องเรียน
ห้องเรียน เช่น ไม้บล็อก ตุ๊กตา กลองยาว
2. ให้เด็กเล่นเกมชุดใหม่และชุดเก่าที่เคยเล่น
มาแล้ว
3. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บเกมเข้าที่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง

อุปกรณ์มุม
ประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

1. เกมจับคู่
ภาพเหมือนของ
เล่นในห้องเรียน
2. เกมที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
ของเล่นในห้องเรียน
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กิจกรรมกลางแจ้ง
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ เล่นอย่างปลอดภัย
มีผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

(3) การให้ความ
การรักษาความปลอดภัย
ร่วมมือในการปฏิบัติ ของตนเองในการเล่น
กิจกรรมต่าง ๆ
เครื่องเล่นสนาม
(๓) การเล่น
เครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ครูตกลงกับเด็กว่า ถ้าครูพูดว่า
-แปรงสีฟัน ให้เด็กวิ่งอยู่กับที่
-ล้างมือ ให้เด็กนั่งลง
3. ปฏิบัติกิจกรรมข้อ 2 ซ้ําอีก 2 - 3 ครั้ง
4. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเด็กนั่งลงพร้อมนับปาก
เปล่า 1 - 5
5. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้นั่งกับพื้นห้อง
ฟังเพลงเบาๆ
1. ดูภาพเด็กเข้าแถว อ่านภาพและพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน
2. ฝึกเด็กเข้าแถวตามลําดับก่อน – หลังโดยครูเป็น
ผู้ชี้แนะและพาไปสนามเด็กเล่น
3. ครูแนะนําเครื่องเล่นแต่ละชนิดและให้เด็กพูดตาม
4. ครูสาธิตวิธีเล่นและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
5. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
6. ให้สัญญาณหมดเวลาเด็กทําความสะอาดร่างกาย

สื่อ
1.เครื่องเคาะ
จังหวะ
2.เทปเพลง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.เข้าแถวตามลําดับ
ก่อน - หลังได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2.เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

1. ภาพเด็ก
เข้าแถว
2. สนามเด็กเล่น
3. เครื่องเล่น
สนาม

สังเกต
1. การเข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลังเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
2. การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การปฏิบัติงาน
ตามความสามารถ
ของตนเอง

กิจกรรมการแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
เครื่องเล่นสนามได้

(13) การจับคู่
ภาพเหมือน

การจับคู่ภาพเหมือน
เครื่องเล่นสนาม

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

1. ครูเตรียมกระดาษA4ที่ใช้แล้ว
2. ครูสาธิตการฉีกกระดาษอย่างอิสระ
3. เด็กฉีกกระดาษอย่างอิสระ
4. ชมเชยเด็กที่เก็บอุปกรณ์เข้าที่

กระดาษA4ที่ใช้แล้ว

สังเกต
การแสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย 4 มุมเช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา-เล่นทราย
ให้เด็กดูและแนะนําวิธีเล่นที่ปลอดภัยเช่นไม่แกล้งหรือ
แย่งของเล่นกัน ผลัดกันเล่นหรือเล่นร่วมกัน
2. เด็กเล่นน้ํา - เล่นทรายอย่างอิสระ
3. ให้สัญญาณหมดเวลา เด็กทําความสะอาดร่างกาย
1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องเล่นสนาม เช่น
อุโมงค์ ชิงช้า กระดานลื่น
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมชุดเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว
3. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บเกมเข้าที่

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.พื้นที่เล่นน้ํา –
เล่นทราย
2.อุปกรณ์ในการ
เล่นน้ํา-เล่นทราย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
เครื่องเล่นสนาม
2. เกมชุดเก่า
เครื่องเล่นสนาม
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กิจกรรมเล่นตามมุม (1) การปฏิบัติตน
เล่นและทํากิจกรรม ให้ปลอดภัยใน
อย่างปลอดภัยเมื่อมี กิจวัตรประจําวัน
ผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (3) การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
สนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามคําสั่งได้

(10) การอ่านภาพ
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(1)การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน(การ
สระผม)

สื่อ

๑. แบ่งมุมในห้องเป็น 3 มุม คือมุมหนังสือ มุมบ้าน
เครื่องเคาะจังหวะ
มุมบล็อก
๒. เด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามจังหวะช้าเร็วที่ครูเคาะ
ครูเคาะช้า เด็กเคลื่อนไหวช้า ครูเคาะเร็ว เด็กเคลื่อนไหว
เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เด็กรีบไปเข้ามุมตาม
คําสั่ง
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้ําอีก
4. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้นั่งกับพื้นห้อง
1. เด็กดูภาพการสระผม
2. เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
3. ครูสาธิตการสระผมให้เด็กดู
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการสระผม
5. ทําไมเราต้องสระผม (ป้องกันเหา )
6. ครูชมเชยเด็กที่ปฏิบัติได้ถูกต้องและช่วยเก็บอุปกรณ์
ในการสระผมเข้าที่

1. ภาพการสระผม
2. อุปกรณ์ในการ
สระผม เช่น
แชมพูสระผม ขันน้ํา
ผ้าเช็ดผม
3. ภาพเหา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามคําสั่ง
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้
2. ทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สังเกต
1. การอ่านภาพและ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน
2. การทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(5) การหยิบจับ
สร้างสรรค์
การใช้กรรไกร
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
ได้โดยจับกรรไกรมือ
เดียว

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การปฏิบัติตนเป็น
ปฏิบัติตามข้อตกลง สมาชิกที่ดีของ
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
ห้องเรียน

สื่อ

1. ครูสาธิตการจับกรรไกรให้ถูกต้องดังนี้
- เด็กชูนิ้วทุกนิ้วขึ้นมาแล้วขยับนิ้วขึ้นลง
- ครูหยิบกรรไกรขึ้นมาแล้วแนะนําให้เด็กสอด
นิ้วหัวแม่มือในขากรรไกรด้านบน ส่วนนิ้วชี้และนิ้วกลาง
สอดเข้าไปในขากรรไกรด้านล่าง เด็กฝึกง้างกรรไกรขึ้น
แล้วหุบลงหลายๆครั้ง
2. เด็กฝึกตัดกระดาษ
3. ครูแนะนําเรื่องความปลอดภัยในการใช้กรรไกร
4.. ชมเชยเด็กที่ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย 4 มุมเช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ
-มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กและครูร่วมกําหนดข้อตกลงในการไปเล่น
เครื่องเล่นสนามดังนี้
- เข้าแถวตามลําดับก่อน-หลังทั้งไปและกลับ
- ขณะเล่นต้องไม่แกล้งเพื่อน
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
3. หมดเวลาเด็กทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้า
ชั้นเรียน

1. กรรไกรปลายมน
2. กระดาษ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
โดยจับกรรไกรมือเดียว

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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กิจกรรมเล่นตามมุม (1) การปฏิบัติตนให้
เล่นและทํากิจกรรม ปลอดภัยในกิจวัตร
อย่างปลอดภัยเมื่อมี ประจําวัน
ผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
การสระผมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
การสระผม

กิจกรรมการเรียนรู้
1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนการสระผม
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมชุดเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว
3. ชมเชยเด็กที่เก็บเกมเข้าที่เรียบร้อย

สื่อ
1. เกมจับคู่
ภาพเหมือน
การสระผม
2. เกมชุดเก่า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
การสระผม
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

(10) การอ่านภาพ
(4) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกความ
ต้องการ
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

การระวังภัยจาก
สถานที่และอุปกรณ์
เสี่ยงอันตราย

กิจกรรมการเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ช้า เร็ว ที่
ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้นับปากเปล่า 1 - 5
2. เด็กใส่ที่คาดศีรษะ เป็นรูปแปรงฟัน อาบน้ํา สระผม
แล้วเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ช้า เร็วที่
ครูเคาะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เปลี่ยนที่คาดศีรษะ
กับเพื่อน
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้ําอีก
4. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งกับพื้นห้องฟังเพลงเบาๆ
1. เด็กดูภาพสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย เช่น
ประตูรั้ว ปลั๊กไฟ สระน้ํา
2. เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
3.พาเด็กดูสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย เช่น
ประตูรั้ว ปลั๊กไฟ สระน้ํา
3. ถามเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานที่
เสี่ยงอันตรายเช่น ประตูรั้ว (ห้ามปีนป่าย) ปลั๊กไฟ
(ห้ามแหย่นิ้วมือ) สระน้ํา (ห้ามไปเล่นตามลําพัง)

สื่อ
๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. ที่คาดศีรษะ
รูปภาพกิจวัตร
ประจําวัน
3. เทปเพลง
ภาพประตูรั้ว
ปลั๊กไฟ สระน้ํา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

สังเกต
1. การอ่านภาพและ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน
2. การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตนได้
2. เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยจับ
กรรไกรมือเดียว
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

(1)การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
จับคู่ภาพเหมือนสถานที่ ภาพเหมือน
และอุปกรณ์เสี่ยง
อันตรายได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูเตรียมกระดาษ
๑. กรรไกร
2. เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษอิสระ
๒. กระดาษ
3. ชมเชยเด็กที่ปฏิบัติได้ถูกต้องและช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์
เข้าที่

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย 4 มุมเช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ
-มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2.เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูแนะนําขั้นตอนการเล่น“เกมกระต่ายกระโดดสอง
ขาอยู่กับที่”
2. เด็กเล่นเกม”กระต่ายกระโดดสองขาอยู่กับที่”
3. เด็กทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
การจับคู่ภาพเหมือน 1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยง
สถานที่และอุปกรณ์ อันตรายเช่น ประตูรั้ว ปลั๊กไฟ สระน้ํา
เสี่ยงอันตราย
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นแล้ว
3. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
โดยจับกรรไกร
มือเดียว
สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
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กิจกรรมกลางแจ้ง
กระโดดสองขาอยู่กับที่
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

เกมกระต่ายกระโดด สังเกต
สองขาอยู่กับที่
การกระโดดสองขาอยู่
กับที่
1. เกมจับคู่
ภาพเหมือนสถานที่
และอุปกรณ์เสี่ยง
อันตราย
2. เกมที่เคยเล่น
แล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
สถานที่และอุปกรณ์
เสี่ยงอันตราย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

(10) การอ่านภาพ
(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(4) การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ
(8) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน

1. การระวังภัยจาก
คนแปลกหน้า
2. การนับปากเปล่า
1–5
3. การนับและแสดง
จํานวน 1 : 1

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
ทุกคนหยุด และนับปากเปล่า 1-5
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามเพลงบรรเลง เมื่อเพลง
หยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2ซ้ําอีก
4. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งกับพื้นห้องฟังเพลงเบาๆ

1.เครื่องเคาะ
จังหวะ
2.เพลงบรรเลง

1. เด็กดูภาพคนแปลกหน้า
2. เด็กอ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคนแปลกหน้า
- คนแปลกหน้าคือคนที่เราไม่รู้จัก
- ถ้าเขาเอาขนมมาให้แล้วชวนขึ้นรถเราต้องไม่ไป
4. เด็กแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับคนแปลกหน้า
5. เด็กนับปากเปล่า 1 – 5
6. ครูชูบัตรเลข 1 ครูพูดเลขหนึ่งและให้เด็กพูดตาม ครูนํา
ตุ๊กตา 1 ตัวมาคู่กับเลข1 ครูพูด เลขหนึ่ง ตุ๊กตา 1 ตัวให้
เด็กพูดตาม ต่อไปให้เด็กพูดเองโดยเปลี่ยนตุ๊กตาเป็นสิ่งอื่นๆ
ในห้องเรียน

1. ภาพคนแปลกหน้า
2. บัตรเลข 1
3. ของเล่น
ในห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี
สังเกต
1.การอ่านภาพและ
พูดข้อความด้วย
ภาษาของตน
2.การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
3.การนับปากเปล่า
1–5
4. การนับและแสดง
จํานวน 1 : 1
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กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรีได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้
2. เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
3. นับปากเปล่า
1- 5 ได้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

(5)การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

1. ครูเตรียมกระดาษที่กําหนดเส้นที่ต้องตัด
2. ครูสาธิตการตัดกระดาษตามแนวเส้นที่กําหนด
3. เด็กฝึกตัดกระดาษตามแนวเส้น
4. ชมเชยเด็กที่ตัดกระดาษตามแนวเส้น และช่วยเก็บ
อุปกรณ์เข้าที่

1.กรรไกร
2.กระดาษ

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
ได้โดยจับกรรไกร
ด้วยมือเดียว

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ในห้องควรมีอย่างน้อย 4 มุม
เช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา
-มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
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4. นับและแสดง
จํานวน 1 : 1 ได้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจาก
กันได้โดยจับ
กรรไกรด้วยมือ
เดียว
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การปฏิบัติตนเป็น
ปฏิบัติตาม
สมาชิกที่ดีของ
ข้อตกลงเมื่อมี
ห้องเรียน
ผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กและครูกําหนดข้อตกลงในการไปเล่นน้ํา - เล่นทราย
ดังนี้
- เข้าแถวตามลําดับก่อน – หลังทั้งไปและกลับ
- ขณะเล่นต้องไม่แกล้งเพื่อน ไม่แย่งของเล่น เล่นร่วมกัน
หรือผลัดกันเล่น
2. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา–เล่นทราย
3. เด็กเล่นน้ํา–เล่นทรายโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เมื่อเลิกเล่นเด็กทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน

1. พื้นที่เล่นน้ํา
2. พื้นที่เล่นทราย
3. อุปกรณ์ในการ
เล่นน้ํา - เล่นทราย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

1. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 : 1
(ลักษณะบุคคล)
2. เกมชุดเก่า

สังเกต
การจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 : 1
(ลักษณะบุคคล)

การจับคู่ภาพกับจํานวน 1. แนะนําเกมจับคู่ภาพกับจํานวน 1 : 1 (ลักษณะบุคคล)
1 : 1 (ลักษณะบุคคล) 2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมชุดเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
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เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ภาพ
จับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 : 1
(ลักษณะบุคคล)ได้

สาระที่ควรเรียนรู้

เลข
ที่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.การจับคูภ่ าพเหมือน

9.การอ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน

ด้านสังคม
8.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง

7.การปฏิบัตติ ามข้อตกลงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง

5.สนใจและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

4. การแสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยจับกรรไกรด้วยมือ
เดียว

2.การกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่

ด้านร่างกาย
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1
ชื่อ
1.การเล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่

14
15
16
17
18
19
20
24

คําอธิบาย
ชื่อ

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

10.การจับคูภ่ าพเหมือน

ด้านสังคม
9.การอ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน

8.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง

7.การปฏิบัตติ ามข้อตกลงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง

5.สนใจและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

ด้านร่างกาย
4. การแสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยจับกรรไกรด้วยมือ
เดียว

2.การกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่

1.การเล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ
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๑

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
๑. พระราชประวัติ
๑. พระราชประวัติ
๑. พระราชประวัติ
- พระปรมาภิไธย
- พระปรมาภิไธย
- พระปรมาภิไธย
- วันพระราชสมภพ
- วันพระราชสมภพ/สีประจาวันพระราช
- ตราประจาพระองค์
- พระบรมราชชนก/พระบรมราชชนนี
สมภพ
- วันพระราชสมภพ/สีประจาวันพระราช
๒. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความกตัญญู
- พรรณไม้ประจารัชกาล
สมภพ
- การดูแลพระบรมราชชนนี
- พระบรมราชชนก/พระบรมราชชนนี
- พระบรมราชชนก / พระบรมราชชนนี
- กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
๒. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๒. พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะ
- พระราชประวัติด้านการทหาร
อุตสาหะ
- กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
- ความมีระเบียบวินัยและความกล้าหาญ
- พระปรีชาสามารถด้านการบิน
๓. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความเมตตา
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
- ความวิริยะอุตสาหะ
- สุนัขทรงเลี้ยง
- โครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วย
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
- พระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
หัวใจ”
- โครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วย
๔. การแสดงความจงรักภักดี
๔. การแสดงความจงรักภักดี
หัวใจ”
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- การถวายความเคารพ
๔. การแสดงความจงรักภักดี
- การหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- การลงนามถวายพระพร
พระบารมี
5. การแสดงความจงรักภักดี
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
5. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
- ทาความดีเพื่อส่วนร่วม
5. พระราชกรณียกิจ
ด้วยหัวใจ

๒
รายการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)
ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)

อนุบาลปีที่ ๒
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๑)
ร่างกาย
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
อิสระ
การตัด การปะและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
ไปใน ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์ จิตใจ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
มุมเล่นต่างๆ
๑.๒.๓ (๔) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
ความ คิดเห็นเชิงจริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)
ร่างกาย
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจาวัน
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปใน ทิศทาง ระดับ และพื้นที่

๓
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๒
ตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษา สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๙) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
ประสบการณ์ ของตนเองหรือพูด
สื่อสาร
เล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษรคา และข้อความ

อนุบาลปีที่ ๓
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตาม ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษา สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

๔
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. การนับและแสดงจานวน ๒

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
หรือข้อความ

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๑ - ๔
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา หรือ ข้อความ

อนุบาลปีที่ ๓
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ของตนเองหรือ
พูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษรคา และข้อความ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๑ - ๗
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
หรือ ข้อความ
๕. การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก

๕
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญู และความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง เด็กสามารถแสดงความจงรักภักดีได้ด้วยการหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหว
๒.๑.๑ เดินตามแนวที่
๑. เดินตามแนวที่กาหนดได้
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๑. พระราชประวัติ
กล้ามเนื้อใหญ่และ
ร่างกายอย่าง
กาหนดได้
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
- พระปรมาภิไธย
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง คล่องแคล่ว ประสาน
อิสระ
- วันพระราชสมภพ
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สัมพันธ์ และทรงตัวได้
- พระบรมราชชนกและ
และประสานสัมพันธ์
พระบรมราชชนนี
กัน
๒. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
๒.๒ ใช้มือ-ตา
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจาก ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ด้านความกตัญญู
ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษขาดจากกันได้โดย กันได้
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
- การดูแลพระบรมราชชนนี
ใช้มือเดียว
การตัด การปะ
- กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
๓. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด ๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ด้านความเมตตา
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรได้
(๕) การหยิบจับ และการร้อยวัสดุ
- สุนัขทรงเลี้ยง
๑ เซนติเมตรได้
- พระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
๔. การแสดงความจงรักภักดี
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
5. พระราชกรณียกิจ

๖
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐาน ๓
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี ๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน ๔. แสดงความพอใจในผลงานของ ๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
มีสุขภาพจิตดีและ
ต่อตนเองและผู้อื่น
ผลงานของตนเอง
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
มีความสุข
ตนเอง
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
ชื่นชมและแสดงออก และแสดงออกผ่าน
และแสดงออกผ่านงาน
อย่างมีความสุข
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
ทางศิลปะ ดนตรี และ งานศิลปะ ดนตรี และ ศิลปะ
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕
๕.๒ มีความเมตตา
๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน ๖. แสดงความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง ๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม กรุณา มีน้าใจ และ
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง
(๔) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
และมีจิตใจที่ดีงาม
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
๕.๔ มีความ
๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
๗. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
รับผิดชอบ
มอบหมายจนสาเร็จเมื่อ
สาเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
มีผู้ช่วยเหลือ
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ ๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั
มีทักษะชีวิตและ
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกสังคม
ปฏิบัติตนตามหลัก
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๗

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๗.๒ มีมารยาทตาม
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
วัฒนธรรมไทย และ เพลงชาติไทยและเพลง
รักความเป็นไทย
สรรเสริญพระบารมี

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน

๑๐. เล่นร่วมกับเพื่อน

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ

๑๑. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
(๙) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร

๘
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของ
มีความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
๓ ลาดับ
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๓ ลาดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

๙
การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่
๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
บทเพลงถวายพระพร

๒

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามข้อตกลง
เด็กทาท่าปั่นจักรยาน
ครูยกป้ายไฟเขียว ไฟแดง

๓

- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอบ
เพลง
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เสริมประสบการณ์
เรื่อง พระราชประวัติ
- เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ
- เด็กเรียงลาดับภาพ
เหตุการณ์พระราชประวัติ
เรื่อง พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
ด้านความกตัญญู
- เด็กดูวีดิทัศน์ กิจกรรม
ปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom)
ปั่นเพื่อพ่อ
- เด็กพูดแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้มี
พระคุณ
เรื่อง สุนัขทรงเลี้ยง
- เด็กเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของ
ตนเอง
- เด็กดูวีดิทัศน์ เรื่อง สุนัขทรง
เลี้ยงในรัชกาลที่ ๑๐

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
- วาดภาพอิสระด้วย
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม - เกมเรียงลาดับ
สีน้า
เหตุการณ์เด็กเติบโต
- ร้อยหลอดสี
- ปั้นแป้งโด
- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- กลิ้งสีด้วยล้อรถ
จาลอง
- ตัดปะกระดาษสี

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - การละเล่นไทย
มอญซ่อนผ้า

- เกมภาพตัดต่อจักรยาน

- วาดภาพอิสระด้วย
สีโปสเตอร์
- พับกระดาษเป็นหน้า
สุนัข
- ปั้นดินเหนียว

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม - เกมจับคู่ภาพกับเงาสุนัข
โดยจัดตุ๊กตาสุนัขและ
อุปกรณ์สาหรับสุนัขไว้ที่
มุมบ้านและมุมบล็อก

๑๐
วันที่

๔

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับพระ
เมตตาที่มีต่อสัตว์เลี้ยง
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เรื่อง เพลงสรรเสริญ- เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ พระบารมี
ประกอบการใช้ถุงทราย
- เด็กอ่านเนื้อเพลง ครูแปล
ความหมายให้ฟังอย่างง่ายๆ
- เด็กและครูยืนตรง ร่วมกัน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
คาบรรยาย

โครงการจิตอาสาในการทา
ความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

การเล่นตามมุม

กลางแจ้ง

- วาดภาพอิสระด้วย
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นน้า เล่นทราย
สีเทียน
- พิมพ์ภาพด้วยการ
รูดเชือก
- พับกระดาษรูปดอกไม้
นาไปประกอบกันที่
พานพุ่มถวายพระพร
- วาดภาพอิสระ
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม
- พับกระดาษ
- ปั้นแป้งโด

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่ภาพเหมือน
พาน

- เกมจับคู่ภาพเหมือน
จิตอาสา การทาความดี
ด้วยหัวใจ

๑๑
ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง
ถวายพระพร
๒. เคลื่อนไหวตามข้อตกลง
ทาท่าปั่นจักรยาน
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกกาลังกาย
รับแสงตะวัน
๔. เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
การใช้ถุงทราย
5. เคลื่อนไหวและแสดงท่าทางตาม
คาบรรยาย

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน
๒. จัดตุ๊กตาสุนัขและอุปกรณ์ส้าหรับสุนัข
เพิ่มเติมไว้ที่มุมบ้านและมุมบล็อก

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พระราชประวัติ
๒. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความกตัญญู
๓. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความเมตตา
๔. การแสดงความจงรักภักดี
5. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
ด้วยหัวใจ

หน่วย วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์ และสีน้า
๒. ร้อยหลอดสี
๓. กลิงสีด้วยล้อรถจ้าลอง
๔. ปั้นแป้งโด และปั้นดินเหนียว
๕. ฉีกปะด้วยกระดาษสี
๖. พับกระดาษเป็นรูปหน้าสุนัข และดอกไม้
๗. พิมพ์ภาพด้วยการรูดเชือก

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การละเล่นไทย มอญซ่อนผ้า
๓. เล่นน้า เล่นทราย (2 วัน)
4. เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นอิสระ

๑. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์เด็กเติบโต
๒. เกมภาพตัดต่อจักรยาน
๓. เกมจับคู่ภาพกับเงา สุนัข
๔. เกมจับคู่ภาพเหมือน พาน
5. เกมจับคู่ภาพเหมือนจิตอาสา
ทาความดีด้วยหัวใจ

๑๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เรียงลาดับภาพเหตุการณ์ ๓
ลาดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๑๓) การสังเกต
พระราชประวัติ
ทิศทางการอ่าน
- พระปรมาภิไธย
ตัวอักษร คา และ
- พระบรมราช
ข้อความ
ชนกและพระบรม
(๑๔) การบอกและ ราชชนนี
เรียงลาดับกิจกรรม - พระมหากษัตริย์
หรือเหตุการณ์ตาม ไทย รัชกาลที่ ๑๐
ช่วงเวลา
แห่งราชวงศ์จักรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยทาท่าทางประกอบเพลง
ถวายพระพร และทาซ้าตามความเหมาะสม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงถวายพระพร

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะทาท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี ให้เด็กพูด
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กรู้
๒. ครูชี้และอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยให้เด็กอ่าน
ออกเสียงตามครู
๓. ครูแนะนาเกี่ยวกับพระบรมราชชนกและพระบรม
ราชชนนีจากภาพ
๓. เด็กเลือกเปิดภาพพระราชประวัติ ครูเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับวันพระราชสมภพ ขณะทรงเป็นสยาม
มกุฎราชกุมาร และ ขณะครองราชย์จากภาพที่เด็ก
เลือกเปิด
๔. เด็กจัดเรียงภาพพระราชประวัติตามลาดับเวลา
โดยครูช่วยชี้แนะและพูดทบทวนร่วมกับเด็ก

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
๒. บัตรคาพระ
ปรมาภิไธย
๓. พระบรมฉายา
ลักษณ์พระบรมราช
ชนกและพระบรมราช
ชนนี
๔. ภาพพระราชประวัติ
- ทรงพระเยาว์
- ทรงพระอิสริยยศ
สยามมกุฎราชกุมาร

สังเกตพฤติกรรม
การเรียงลาดับภาพ
เหตุการณ์

๑๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับและ
การร้อยวัสดุ
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(๓) การเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อน
ประสบการณ์/
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ มุมเล่นต่างๆ
มีผู้ชี้แนะ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(๕) การเล่นเครื่อง
เดินตามแนวที่กาหนดได้
เล่นสนามอย่าง
อิสระ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

- ทรงครองราชย์
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑. กระดาษ
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
๒. สีน้า
๑.๒ ร้อยหลอดสี
๓. พู่กัน
๑.๓ ปั้นแป้งโด
๔. หลอดสี
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม
๕. เชือกสาหรับร้อย
ตามความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน ๖. แป้งโด
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ
๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๑. มุมหนังสือ
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๒. มุมบล็อก
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ ครูเชิญชวนให้
เด็กมาเดินที่คานทรงตัว และคอยดูแลความปลอดภัย
ของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

การประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตพฤติกรรม
การร้อยวัสดุ
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง
๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของ
ใช้
สังเกตพฤติกรรมการ
เดินตามแนวที่
กาหนด

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๓ ลาดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การบอกและ ลาดับเหตุการณ์
เรียงลาดับกิจกรรม การเติบโตของเด็ก
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูแนะนาเกมเรียงลาดับเหตุการณ์เด็กเติบโต ๓ ลาดับ เกมเรียงลาดับเหตุการณ์
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
เด็กเติบโต ๓ ลาดับ
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

การประเมินผล
สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๑๕
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กดังนี้
- เด็กเคลื่อนไหวโดยทาท่าปั่นจักรยานตามจังหวะ
- เมื่อครูเคาะจังหวะหยุด ให้เด็กสังเกตป้ายวงกลม
ที่ครูชูขึ้น ถ้าเป็นป้ายสีฟ้าให้เด็กยืนตรง ถ้าเป็นป้าย
สีชมพูให้เด็กนั่งลง
๓. เด็กเคลื่อนไหวตามที่ตกลงกันไว้
๔. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(๔) การพูดแสดง
เรื่อง พระผู้ทรง
๑. เด็กเปิดพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ความคิด ความรู้สึก เป็นแบบอย่างด้าน คู่กับพระบรมราชชนนีทีละส่วน
และความต้องการ ความกตัญญู
๒. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(๙) การพูด
- การดูแลพระ
ทรงดูแลพระบรมราชชนนี และสนทนาจากภาพ
เรียงลาดับคาเพื่อใช้ บรมราชชนนี
๓. เด็กดูวีดิทัศน์ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ สนทนาเกี่ยวกับ
ในการสื่อสาร
- กิจกรรมปั่น
ความกตัญญูของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพระ
เพื่อแม่
บรมราชชนนี
๓. เด็กพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะ
ปฏิบัติเพื่อการตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณ

สือ่

การประเมินผล

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ป้ายวงกลมสีฟ้า
และสีชมพู

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงดูแล
พระบรมราชชนนี
๒. วีดิทัศน์ กิจกรรม
ปั่นเพื่อแม่

สังเกตการพูดแสดง
ความคิดเห็นของเด็ก

๑๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การตัด การปะ
(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อน
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข

ความสุข
ความเพลิดเพลิน
จากการร่วม
กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๑.๒ กลิ้งสีด้วยล้อรถจาลอง
๑.๓ ตัดปะกระดาษสี
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครู
ให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. รถจักรยานจาลอง
๕. กระดาษสี

๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตผลงานการ
ตัดกระดาษ
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์
บทร้องมอญซ่อนผ้า

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กท่องบทร้องมอญซ่อนผ้าตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้า โดยเด็กนั่งเป็น
วงกลม เด็ก ๑ คนถือผ้าเดินรอบวง เด็กที่นั่งท่องบท
ร้อง เมื่อถึงท่อนสุดท้าย เด็กที่เดินต้องวางผ้าด้านหลัง
เด็กที่นั่ง เด็กที่ถูกวางผ้าไว้ลุกขึ้นหยิบผ้าวิ่งไล่

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
ต่อภาพตัดต่อเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๖) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน

-

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กเล่นมอญซ่อนผ้า โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนาเกมภาพตัดต่อจักรยาน ๓ ชิ้น
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

เกมภาพตัดต่อ
จักรยาน ๓ ชิ้น

การประเมินผล

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๑๘
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (๔) การร่วมสนทนา พระผู้ทรงเป็น
แสดงความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง และแลกเปลี่ยน
แบบอย่างด้าน
ความคิดเห็นเชิง
ความเมตตา
จริยธรรม
- สุนัขทรงเลี้ยง
(๒) การเล่นบทบาท
- พระเมตตาต่อ
สมมติ
สัตว์เลี้ยง
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กและครูร่วมกันทาท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกกาลังกายรับแสงตะวัน
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เพลงออกกาลังกาย ขณะทาท่าทาง
รับแสงตะวัน
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. ครูอ่านปริศนาคาทาย “ตัวอะไรเอ่ย มี ๔ ขา เดิน
ไปเดินมา มันเห่า โฮ่ง โฮ่ง” เมื่อเด็กทาย ครูเปิดภาพ
เพื่อเฉลย
๒. เด็กดูวีดิทัศน์เรื่องสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
๓. เด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับพระเมตตาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ต่อสัตว์เลี้ยง
๔. เด็กเล่นบทบาทสมมติและการแสดงความเมตตาต่อ
สัตว์เลี้ยงโดยใช้ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยง

๑. ปริศนาคาทายสุนัข สังเกตการแสดงความ
๒. วีดิทัศน์เรื่องสุนัข เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
ทรงเลี้ยงของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
๓. ตุ๊กตาสัตว์เลี้ยง

๑๙
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(๑) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(๓) การเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อน
ประสบการณ์/
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ มุมเล่นต่างๆ
มีผู้ชี้แนะ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นร่วมกับเพื่อน

(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
๑.๒ พับกระดาษเป็นหน้าสุนัข
๑.๓ ปั้นดินเหนียว
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็ก ๔-๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. ครูแนะนาของเล่นที่จัดเพิ่มเติมไว้ที่มุมบ้าน ได้แก่
ตุ๊กตาสุนัขและอุปกรณ์สาหรับสุนัข ของเล่นที่จัดไว้
เพิ่มเติมที่มุมบล็อก ได้แก่ ตุ๊กตาสุนัขตัวเล็กๆ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

๑. กระดาษ
๒. สีโปสเตอร์
๓. พู่กัน
๔. แผนภาพแสดงวิธี
พับกระดาษ
๕. กระดาษสาหรับพับ
๖. สีไม้
๗. ดินเหนียว

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคูส่ ิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ลักษณะที่
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพกับเงาสุนัข จานวน ๔ คู่
ต่างๆ ตามลักษณะ เหมือนกัน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
เกมจับคู่ภาพกับเงา
สุนัข จานวน ๔ คู่

การประเมินผล
สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๑
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทางตาม
จินตนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

(๒) การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย

การแสดงความ
จงรักภักดี
- เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะประกอบการใช้ถุงทราย
โดยคิดสร้างสรรค์ท่าทางขึ้นเอง
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ถุงทราย

๑. เด็กฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีท่อนแรก
และพูดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้
๒. ครูบอกชื่อเพลงสรรเสริญพระบารมี เล่าให้เด็กฟังว่า
เป็นเพลงที่ใช้ในการถวายความเคารพต่อองค์
พระมหากษัตริย์ และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๓. เด็กอ่านเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีตามครู
ทีละวรรค ครูแปลความหมายให้ฟังอย่างง่ายๆ
๔. เด็กและครูยืนตรง ร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมของ
๒. เพลงสรรเสริญพระ เด็กเมื่อได้ยินเพลง
บารมี
สรรเสริญพระบารมี
๓. ชาร์ทเพลง
สรรเสริญพระบารมี

สังเกตท่าทางการ
เคลื่อนไหวของเด็ก

๒๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(๑) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อน
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(๓) การเล่นน้า เล่น
ทรายอย่างปลอดภัย

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๑.๒ พิมพ์ภาพด้วยการรูดเชือก
๑.๓ พับกระดาษรูปดอกไม้ นาไปประกอบกันที่พาน
พุ่มถวายพระพร
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. เชือก
๔. สีโปสเตอร์
๕. แผนภาพแสดงวิธี
พับกระดาษ
๖. กระดาษสาหรับพับ

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์สาหรับเล่นน้า
และเล่นทราย

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้าและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นน้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นอย่างปลอดภัย

๒๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ลักษณะที่
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพเหมือน พาน
ต่างๆ ตามลักษณะ เหมือนกัน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
เกมจับคู่ภาพเหมือน
พาน

การประเมินผล
สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๔
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวและแสดงท่าทาง
ตามคาบรรยายได้อย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้

(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูให้แด็กแสดงท่าทางตามครูบรรยาย เช่น เราจะ
ไปปั่นจักรยานเพื่อแม่ ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ แล้วไปเป็น
จิตอาสา ทาความสะอาดบริเวณห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน
๓. ทากิจกรรมที่ 2 ซ้าอีก 2 ครั้ง
จิตอาสาในการทา ๑. ครูนาภาพจิตอาสามาให้เด็กดู และถามเราจะทา
ความดีด้วยหัวใจ อะไรได้บ้างในการทาความดีและจะทาอย่างไร
๒. ครูอธิบายว่าถ้าเราไม่ทิ้งขยะ เราก็ไม่ต้องเก็บ ไม่
ต้องทา เราจะช่วยกันทาแบบโครงการจิตอาสา เราทา
ความดีด้วยหัวใจ เราตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันใน
ห้องเรียน
๓. เด็กๆ ช่วยกันทากิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้ ครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
๔. เด็กพูดแสดงความรู้สึกหลังทากิจกรรม

สือ่

การประเมินผล

- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกตการเคลื่อนไหว
และแสดงท่าทางตาม
คาบรรยาย

ภาพการทางาน
ของจิตอาสา

สังเกตการเล่าเรื่อง
ด้วยประโยคสั้น ๆ

๒๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ร่วมกิจกรรมศิลปะได้อย่างมี
ความสุข

กิจกรรมการเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ศิลปะ
๑.๑ วาดภาพอิสระ
๑.๒ พับกระดาษ
๑.๓ ปั้นแป้งโด
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม
ตามความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพทีผ่ ลงาน
๓. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามหรือแสดงความคิดเห็น
(๓) การเล่นตามมุม
๑. ครูแนะนาของเล่นที่จัดเพิ่มเติมไว้ที่มุมบ้าน
ประสบการณ์
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สันญาณเด็กช่วยกันเก็บของโดย
ครูช่วยชี้แนะ ขณะเด็กเก็บอง
(5) การเล่นนอก
ห้องเรียน

สือ่
๑.
2.
3.
4.

สีเทียน
กระดาษ A4
กระดาษพับ
แป้งโด

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัย
๓. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปความสะอาด
ร่างกาย

การประเมินผล
สังเกต
การร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน

๒๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ ตามลักษณะได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่สิ่ง
เกมจับคู่ภาพ
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพเหมือน จิตอาสา การทา
ต่างๆ ตามลักษณะ จิตอาสาการทา
ความดีด้วยหัวใจ
ความดีด้วยหัวใจ ๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินผล

1. เกมภาพเหมือนจิต สังเกต
อาสาการทาความดี การจับคู่สิ่งต่างๆ
ด้วยหัวใจ
ตามลักษณะ
2. เกมชุดเดิม

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
๑๒. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๓ ลาดับ

ด้านสังคม
๑๑.เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

๑๐.เล่นร่วมกับเพื่อน

๙. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๗. ทางานที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๖. แสดงความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

ด้านร่างกาย

๔. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง
๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรได้

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้

๑. เดินตามแนวที่กาหนดได้

๒๗

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ
ด้านสังคม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม
๑๒. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๓ ลาดับ

๑๑.เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

๑๐.เล่นร่วมกับเพื่อน

๙. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๗. ทางานที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๖. แสดงความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

ด้านร่างกาย
๔. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง
๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรได้

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้

๑. เดินตามแนวที่กาหนดได้

๒๘

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
๑. อ่านภาพกับคา
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ จาก ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญของวันแม่
หนังสือเรื่องแม่จ๋า
จากหนังสือเรื่อง นมจากเต้า
๓. วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๒ . ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๒. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
๔. สัญลักษณ์วันแม่
๓.. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๕. การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่
๔. การปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเรา
ในรัชกาลที่ ๙
๖. จับคู่ภาพเหมือน
๕. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๓. ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๖. การร้อยกาไล กราบแม่
๔. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกไม้ และธง
๕. การทาความเคารพและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ต่อแม่
๖. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๗. การร้อยกาไล กราบแม่
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.๓)
ตบช2.2 (2.2.2)
มฐ.๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ.๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ.๕ ตบช ๕.๔(๕.๔.๑)
มฐ.๖ ตบช ๖.๒(๖.๒.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.๔)
ตบช. 2.2 (2.2.๓)
มฐ.๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๒)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.๑)
ตบช. 9.1 (9.1.๒)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.๔)
ตบช.2.2 (2.2.๓)
มฐ.๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๒)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.๒)
ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ 10ตบช. 10.1(10.1.๑)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
ตบช. 9.๒ (9.๒.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1(10.1.1)
ตบช. 10.1(10.1.๒)
ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การฉีก
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

อนุบาลปีที่ ๒
ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ 10 ตบช. 10.1(10.1.๑)
ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)
ร่างกาย
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ การโยน
1.1.2 (๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน

อารมณ์
1.2.4 (1) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

อนุบาลปีที่ ๓
ตบช. 10.1(10.1.๒
ตบช. 10.1(10.1.๓)
มฐ ๑๑ ตบช.๑๑.๑(๑๑.๑.๑)
มฐ ๑๒ ตบช. ๑๒.๒(๑๒.๒.๑)
ร่างกาย
1.1.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่อย่าง
อิสระ
๑.๑.๑ (๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ การโยน
1.1.2 (๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
การปะและร้อยวัสดุ
อารมณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ ดนตรี
1.2.1 (๕) การทากิจกรรมศิลปะ
ต่าง ๆ
สังคม
1.2.1 (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๓.๑ (๑) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวัน
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลงนิทาน
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ

อนุบาลปีที่ ๒
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ

อนุบาลปีที่ ๓
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

สังคม
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๓.๒ (๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้า
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
1.4.1 (๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
และความต้องการ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ
นิทานหลากหลายประเภท/
รูปแบบ
(12) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมี
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
ผู้ชี้แนะ
สิ่งต่างๆ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการ
คา และข้อความ
อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
คา และข้อความ
จากบนลงล่าง
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยค
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากนิทาน
จากบนลงล่าง
1.4.2 (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
นิทาน
รูปร่างรูปทรง
1.4.2(๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ต่างๆในชีวิตประจาวัน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
อย่างเหมาะสม
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการจาแนก
ตามลักษณะ ความยาว ความสูง
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง
น้าหนัก ปริมาตร
รูปทรง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า 1 – 5
๒. จับคู่เหมือน(ดอกมะลิ)
๓. เปรียบเทียบจานวน ๒
๔. จับคู่

วิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกต
2. ประสาทสัมผัส
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลงนิทานคาคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ
๔. การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ ๒

๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๑๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๔
๒. เปรียบเทียบ จาแนก
๓. ตาแหน่ง ทิศทาง
๑. ทักษะการสังเกต
๒. การสารวจ
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน

อนุบาลปีที่ ๓
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑.๔.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
1.4.4 (๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๗
๒. เปรียบเทียบ จาแนก
๓. ตาแหน่ง ทิศทาง
๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการคาดคะเน
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่
พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
วันแม่ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เป็นวันแม่
แห่งชาติ แม่เป็นผู้ให้กาเนิด และเลี้ยงดูเราให้มีความเจริญเติบโตและมีความสุข แม่ทุกคนต้องการให้ลูกเป็นคนดีมีความกตัญญู สัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิ
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทา
๑. เล่นและทากิจกรรมอย่าง ๑.๑.๔ การรักษาความ
๑. อ่านภาพกับคา
ร่างกายเจริญเติบโต
ปลอดภัยของตนเอง กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ปลอดภัย
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญ
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี และผู้อื่น
ด้วยตนเอง
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ของวันแม่
ปลอดภัย
๓. วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๑.๒.๒ การเล่น
๔. สัญลักษณ์วันแม่
(๑) การเล่นอิสระ
๕. การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
(๓) การเล่นตามมุม
ของแม่
ประสบการณ์
๖. จับคูภ่ าพเหมือน
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
มาตรฐานที่ 2
๒.๑ เคลื่อนไหว
๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้
2. วิ่งแล้วหยุดได้
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อใหญ่และ
ร่างกายอย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
คล่องแคล่ว ประสาน
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ใช้ได้คล่องแคล่วและ
สัมพันธ์และทรงตัวได้
ประสานสัมพันธ์กัน
2.2 ใช้มือและตา
2.2.๒ การเขียนรูป
๓. สนใจแสดงการเขียนรูป
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ประสานสัมพันธ์กัน วงกลมตามแบบได้
วงกลมใหญ่ -เล็กได้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

จุดประสงค์

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข ๔.๑.๑ สนใจมีความสุขและ
และแสดงออกผ่าน
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
งานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
4.1.3 สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

๔. สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกทางศิลปะ

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจดีงาม
มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5.4 มีความ
รับผิดชอบ

๖. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ

6.2 มีวินัยในตนเอง

5.4.1 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๕. สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(๕) การทากิจกรรมศิลปะ ต่าง ๆ

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ประจาวัน
(๑) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 7
7.2 มีมารยาทตาม 7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทยและรัก มารยาทไทย เมื่อมี
วัฒนธรรมและความเป็น ความเป็นไทย
ผู้ชี้แนะ
ไทย

มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ
9.2 อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๘. ปฏิบัติตน ตามมารยาทไทย ๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ท้องถิ่นและความ เป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ ๙. ฟังและสนทนาโต้ตอบ
1.4.1 การใช้ภาษา
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลงนิทาน คาคล้อง
จอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
9.2.1 อ่านภาพและพูด ๑๐. อ่านภาพและพูดข้อความ ต่าง ๆ
ข้อความด้วยภาษา
ด้วยภาษาของตนได้
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพนิทาน
ของตน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
จุดประสงค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถ 10.1.1 บอกลักษณะ
มีความสามารถในการคิด ในการคิดรวบยอด
ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
ที่เป็นพื้นฐานในการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
เรียนรู้
สัมผัส
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว

จุดประสงค์
๑๑. บอกลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกตและใช้
ประสาทสัมผัส
๑๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก
ชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบสิ่ง
ต่าง ๆ และการเรียงลาดับความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยวันแม่
วันที่
1

2

3
4
5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ
เคลื่อนไหวร่างกายและ
แสดงท่าทางประกอบ
เพลงวันแม่
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
คาบรรยาย
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ข้อตกลงวิ่งและหยุด
เคลื่อนไหวร่างกายและ
ทาท่าทางประกอบคา
คล้องจอง

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
วาดภาพอิสระด้วยสี
มุมหนังสือ จัดหนังสือที่ การเล่นเครื่องเล่นสนาม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
เทียน
เกี่ยวกับแม่
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
การเล่นตามมุมอย่าง
ที่ ๙
น้อย ๔ มุม
วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่
การระบายสีภาพวันแม่ การเล่นตามมุมอย่าง การเล่นน้า - เล่นทราย
น้อย ๔ มุม
12 สิงหาคม ของทุกปี
(กราบแม่)
สัญลักษณ์วันแม่คือ ดอกมะลิ การฉีกกระดาษเป็น
การเล่นตามมุมอย่าง การเล่นน้า - เล่นทราย
การนับและแสดงจานวน ๒ ดอกมะลิ
น้อย ๔ มุม
แม่คือผู้ให้กาเนิดเป็นผู้มี
การปั้นดินน้ามัน
การเล่นตามมุมอย่าง การละเล่นพื้นบ้านขี่ม้า
พระคุณต่อเรา
น้อย ๔ มุม
ก้านกล้วย
สิ่งที่ลูกควรปฏิบัติต่อแม่
การเป่าสี
การเล่นตามมุมอย่าง เล่นเกมวิ่ง
น้อย ๔ มุม

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน แม่ - ลูก
ภาพสัตว์
ภาพตัดต่อปั่นเพื่อแม่

จับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิ
จับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิ
กับจานวน ๒
ภาพตัดต่อภาพแม่ - ลูก

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ
๒. การเคลื่อนไหวทาท่าทางประกอบเพลง
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๓. การเคลื่อนไหวร่างกาย ตามคาบรรยาย
๔. การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
วิ่งและหยุด
๕. การเคลื่อนไหวทาท่าทางประกอบคาคล้องจอง

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมธรรมชาติ
๔. มุมบ้าน

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. อ่านภาพกับคา
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญของวันแม่
๓. วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๔. เพลงวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๕. สัญลักษณ์วันแม่
๖. การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่

หน่วย
วันแม่

5. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นน้า – เล่นทราย (2วัน)
๓. การละเล่นพื้นบ้าน (ขี่ม้าก้านกล้วย)
๔. เล่นเกม วิ่งแข่ง

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. การระบายสีภาพวันแม่
๓. การปะกระดาษเป็นบัตรอวยพร
ดอกมะลิ
๔. การปั้นดินน้ามันเป็นดอกมะลิ
๕. การเป่าสี

6. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. จับคู่ภาพเหมือน แม่-ลูกภาพสัตว์
๒. ภาพตัดต่อปั่นเพื่อแม่
๓. จับคู่ภาพเหมือน ดอกมะลิ
๔. จับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิกับจานวน ๒
๕. ภาพตัดต่อแม่ลูก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจและ
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบกับ
เรื่องที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ให้เด็กเคลื่อนไหวในท่าเดิน เดิน วิ่งวิ่งแล้วหยุด
เมื่อได้ยินสัญญาณและแสดงท่าทางอิสระ
๓. เด็กนั่งตบมือ ๑ - ๕
๔. เด็กนั่งพักในท่าสบาย ๆ
(๒) การฟังและปฏิบัติ ๑. พระบรมฉายาลักษณ์ 1. ครูนาพระบรมฉายาลักษณ์มาให้ดู
ตามคาแนะนา
สมเด็จพระนางเจ้า
๒. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับ
(๑๐) การอ่านหนังสือ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภาพ
ในรัชกาลที่ ๙
ในรัชกาลที่ ๙ และความสาคัญของพระองค์ท่าน
๒. ความสาคัญของวัน พอสังเขป
แม่แห่งชาติ
๓. เด็กดูภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และภาพพระบรมวงศานุวงศ์
๔. ครูร่วมสนทนาถึงความห่วงใยของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
๙ ที่มตี ่อประชาชน เป็นแม่หลวงของปวงชนชาว
ไทย จึงกาหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
เป็นวันแม่แห่งชาติ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
๑. ครูนาของเล่นของใช้ที่มีลักษณะวงกลมมาให้เด็กดู
๒. เด็กแต่ละคนใช้นิ้วลูบของเล่นของใช้ตรงส่วนที่เป็น
วงกลม
๓. ครูบอกเด็กว่าลักษณะนี้เรียกว่า วงกลม
๔. ครูสาธิตการเขียนรูปวงกลมในอากาศ
๕. เด็กวาดวงกลมในอากาศตามความคิดของตน
๖. ให้เด็กใช้สีเทียนวาดวงกลมลงในกระดาษ
๗. เมื่อทาเสร็จแล้วครูแนะนาให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่
เหมือนเดิม
๘. นาผลงานมาส่งครูเขียนชื่อนาไปเก็บไว้ในที่แสดง
ผลงาน
กิจกรรมเล่นตาม (๓) การเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
มุม
ประสบการณ์
1. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
1. เล่นตามมุม
(๑) การช่วยเหลือ
๒. ครูนาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวันแม่มาใส่ไว้ที่มุมหนังสือ
ประสบการณ์ได้
ตนเองในกิจวัตร
๓. ครูใช้เครื่องเคาะจังหวะให้สัญญาณหมดเวลาฝึกเด็ก
อย่างปลอดภัยเมื่อ ประจาวัน
เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
มีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจแสดงการ
เขียนรูปวงกลม
เล็ก-ใหญ่ได้

สือ่
๑. สีเทียนแท่งใหญ่
๒. กระดาษ
๓. ของเล่น ของใช้ที่
เป็นวงกลม ใหญ่-เล็ก

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจแสดงการ
เขียนรูปวงกลม

๑. มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นตามมุม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ประสบการณ์ได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของใช้ที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๔) การเล่นเครื่องเล่น
เล่นอย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
(๑) การเล่นอิสระ
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่าง ๆ

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การจับคู่
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ

การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทบทวนข้อตกลงและสาธิตการเล่นเครื่อง
เล่นสนามแต่ละชิ้น
๒. ให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระครู
คอยดูอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น
เด็ก ๆ ไปทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้า
ห้องเรียน
๔. ครูชมเชยเด็กที่มีน้าใจแบ่งของเล่นให้เพื่อน ๆ
และปฏิบัติตามข้อตกลงทาให้การเล่นปลอดภัย
1. ครูสาธิต เกมจับคู่ภาพเหมือน ภาพสัตว์แม่ลูก
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบ
ทุกคนและเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่
ให้เรียบร้อย
๔. ครูชมเชยเด็กที่เล่นเกมถูกต้องและเก็บเกม
เข้าที่ได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเล่นสนาม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยได้ด้วยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๑. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพสัตว์แม่ลูก
๒. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา
๓. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน สัตว์แม่ลูก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
เคาะจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวทาท่าทางประกอบเพลง ๑๒
สิงหาคม
๓. เด็กนั่งตบมือนับ ๑-๕
๔. ให้เด็กนั่งพักในท่าสบาย ๆ
(๑๐) การอ่านหนังสือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑. ครูนาหนังสือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จ
ภาพ
ของทุกปีเป็นวันแม่ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(๑๒) การเห็น
แห่งชาติ
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มาให้เด็กดู
แบบอย่างการอ่านที่
๒. ครูอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายว่า ทั้งสองพระองค์
ถูกต้อง
เป็นแม่ลูกกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักแม่มาก
ทรงปั่นจักรยานเพื่อแม่ แสดงความรักที่มีต่อแม่
๓. ครูนารูปงานปั่นเพื่อแม่ให้เด็กดูแสดงถึงความรัก
ของคนไทยที่มีต่อพระราชินี
๔. สนทนากับเด็กเรื่องความรักของแม่
๕. ร้องเพลงวันแม่ ๑๒ สิงหาคม

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลง ๑๒ สิงหาคม

สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
อย่างมีความสุข

๑. พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
๒. ภาพงานปัน่ เพื่อแม่
๓. เพลงวันแม่ ๑๒
สิงหาคม

สังเกต
การอ่านภาพและพูด
ข้อความเป็นภาษาของตน
ได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจมีความสุข
และแสดงออกทาง
ศิลปะ
๒. ทางานที่ได้
รับผิดชอบจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นและทา
กิจกรรม การเล่นน้า
เล่นทราย อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทางานศิลปะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน
(๑) เล่นอิสระ
(๔) เล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูแจกภาพแม่กับลูกให้เด็กวงกลมรอบภาพ สมมติ ๑. ภาพแม่กับลูก
ให้เป็นสร้อยให้แม่และตบแต่งภาพตามใจชอบ
ขนาดครึ่ง เอ ๔
๒. ครูคอยแนะนาอย่างใกล้ชิดและให้กาลังใจเสมอ
๒. สีเทียน
๓. เมื่อเสร็จแล้วนาผลงานส่งครูครูเขียนชื่อให้เด็ก
นาไปไว้ที่แสดงผลงาน

๑. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ เช่น
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน และมุมวิทยาศาสตร์
๒. ครูนาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวันแม่มาใส่ไว้ที่มุม
หนังสือและชักชวนให้เด็กมาดู
๓. ครูเคาะจังหวะให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บ
ของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้าเล่นทราย การใช้
อุปกรณ์เล่นน้า เล่นทราย
๒. เด็กเล่นน้าเล่นทรายอย่างอิสระ โดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด แนะนาการแบ่งของเล่นกับเพื่อน และการเล่น
ให้ถูกวิธี
๓. ใกล้จะหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กทา
ความสะอาดอุปกรณ์และทาความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกทางศิลปะ
ได้
๒. การทางานที่รับผิดชอบ
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๑. สื่ออุปกรณ์ในมุม สังเกต
ประสบการณ์
๑. การเล่นและทากิจกรรม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๑. อุปกรณ์
สังเกต
การเล่นน้า
๑. การเล่นอย่างปลอดภัย
๒. อุปกรณ์
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
การเล่นทราย
๒. การเก็บของเล่นของใช้
๓. เครื่องเคาะจังหวะ เข้าที่
๔. สบู่ล้างมือ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(๑) การปฏิบัติตน
การเล่นภาพตัดต่อ
เล่นเกมภาพตัดต่อปั่น เป็นสมาชิกที่ดี
เพื่อแม่ได้
(๖) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และ
การแยกชิ้นส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อปั่นเพื่อแม่
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุก
คนและเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่ให้
เรียบร้อย
๔. ครูชมเชยเด็กที่เล่นเกมถูกต้องและเก็บเกม
เข้าที่ได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๒. เกมภาพตัดต่อปั่น การเล่นเกมภาพตัดต่อปั่น
เพื่อแม่
เพือ่ แม่
๓. เกมชุดเดิมที่เคย
เล่นมาแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหวตาม
และจังหวะ
ตามเสียงเพลง/ดนตรี เสียงเพลง/ดนตรี
สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
คาบรรยาย

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน เคลื่อนไหวไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดใน
ท่านั้นทันที และทดลองเดิน เดิน วิ่ง วิ่ง
๒. ครูติดภาพดอกกุหลาบและดอกมะลิไว้ที่มุมห้อง
ภาพละมุม
๓. เด็ก ๆ สมมติตัวเองเป็นผีเสื้อ บินไปทั่วห้อง บินสูง
บินต่า ตามจังหวะที่ครูเคาะเร็ว-ช้า เมื่อครูพูดว่าดอก
กุหลาบ ให้เด็กบินไปมุมห้องที่มีภาพดอกกุหลาบ
ครูพูดว่ามุมดอกมะลิ เด็ก ๆ บินมาที่มุมดอกมะลิ
๓. เด็กทาตามครูบรรยาย 2 รอบ
๔. ให้เด็กนั่งในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ ๑-๕
กิจกรรมเสริม
(๒) การฟังและ
ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ ๑. ครูนาภาพดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่มาให้เด็กดู คือ
ประสบการณ์
ปฏิบัติตามคาแนะนา วันแม่
ดอกมะลิมีกลิ่นหอม และสีขาว ซึ่งหมายถึงความรักที่
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ (๓) การฟังคาคล้อง
บริสุทธิ์ที่มีต่อลูก
และพูดโต้ตอบ
จอง
๒. ครูถามเด็กว่าใครรักแม่บ้าง ทาไมจึงรักแม่ทาอะไร
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ (๑๐) การอ่าน
ให้หนูบ้าง และหนูอยากทาความดีอะไรเพื่อแม่บ้าง
๒. อ่านคาคล้องจอง หนังสือภาพและคา
๓. ครูอ่านคาคล้องจองแม่ให้เด็กฟังและท่องตาม
แม่ได้
คล้องจอง
๔. ครูนาดอกมะลิมาให้เด็กนับจานวน ๑-๒

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๒. ภาพดอกกุหลาบ การสนใจแสดงท่าทาง
ดอกมะลิ
เคลือ่ นไหวประกอบคา
บรรยาย

๑. ภาพดอกมะลิ
๒. คาคล้องจอง แม่
๓. ดอกมะลิ

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจและมี
ความสุขแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
๒. ทางานที่
รับผิดชอบจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ

(๓) เล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแจกดอกมะลิและใบมะลิที่ตัดสาเร็จแล้วให้
เด็กนาไปติดบนบัตรอวยพรและระบายสี
ตกแต่งตามใจชอบ
๒. นาผลงานมาส่งครูให้ครูเขียนคาอวยพรแม่และ
เขียนชื่อเด็ก เพื่อนาไปมอบให้แม่

๑. ดอกมะลิที่ตัดสาเร็จ
แล้ว
๒. ใบมะลิ
๓. กระดาษบัตรอวยพร
ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว
๔. กาว

สังเกต
๑. ความสนใจแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
๒. การทางานที่รับผิดชอบ
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

1. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจเช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้านและมุม
วิทยาศาสตร์
๒. มุมหนังสือควรมีหนังสือภาพเกี่ยวกับแม่ ความ
รักของแม่ ภาพดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเล่น
เข้าที่ให้เรียบร้อย

๑. มุมประสบการณ์
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๓. หนังสือภาพเกี่ยวกับ
แม่
๔. ภาพดอกมะลิ

สังเกต
๑. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นอิสระ
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่ การ
การเล่นจับคู่
เปรียบเทียบและการ
เปรียบเทียบของสิ่ง เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
ต่าง ๆ ได้

การจับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้า เล่นทราย
ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์เล่นน้า เล่นทราย
๒. เด็กเล่นทราย เล่นน้าอย่างอิสระ โดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อใกล้หมดเวลาครูเคาะจังหวะให้สัญญาณ
หยุดเล่น เด็กไปทาความสะอาดอุปกรณ์และ
ร่างกาย
1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิ
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบ
ทุกคนและเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่
ให้เรียบร้อย
๔. ครูชมเชยเด็กที่เล่นเกมถูกต้องและเก็บเกม
เข้าที่ได้

๑. อุปกรณ์การ
เล่นทราย
๒. อุปกรณ์เล่นน้า
๓. แก้วน้าพลาสติก
๔. ช้อนพลาสติก
๕. ถังน้าพลาสติก
๖. เครื่องเคาะจังหวะ
๑. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ดอกมะลิ
๒. เกมชุดเดิมที่อยู่ในมุม
เกมการศึกษา

สังเกต
๑. การเล่นและทากิจกรรม
สนามได้อย่างปลอดภัย
๒. การ เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
สังเกต
การเล่นจับคู่เปรียบเทียบ
ของสิ่งต่าง ๆ ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. สนใจแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ตามข้อตกลงอย่าง
มีความสุข
๒.วิ่งแล้วหยุดได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องแม่ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ - เครื่องเคาะจังหวะ
กับที่
ตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดในท่านั้นทันที
(๒) การเคลื่อนไหว
๒. เด็กเดินไปรอบห้องโดยไม่ชนกันเมื่อครูให้
เคลื่อนที่
สัญญาณหยุด เด็กหยุดกับที่และพูดว่า หนูรักแม่
๓. เด็กวิ่งอยู่กับที่เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดวิ่งและ
พูดว่า แม่รักหนู
๔. ทากิจกรรมข้อ ๒-๓ ซ้าอีก ๒ รอบ
๕. ให้เด็กนั่งในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ ๑-๕
(๑) การพูดสะท้อน
แม่เป็นผู้ให้กาเนิด ๑. ครูอ่านหนังสือภาพแม่ เด็กอ่านตามครู
หนังสือภาพเกี่ยวกับแม่
ความรู้สึกความต้องการ และเลี้ยงดูเราให้มี ๒. ครูสนทนากับเด็กเรื่อง ความรักของแม่ที่มีตอ่ ลูก
(๒) การฟังและการ
ความเจริญเติบโต ๓. ให้เด็ก ๆ เล่าถึงแม่ของตนทีละคน
ปฏิบัติตามคาแนะนา
และมีความสุข
(๓) การฟังเรื่องราว
ต่างๆ
(๕) การเล่นบทบาท
สมมติ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. การวิ่งและหยุดได้
๒. การสนใจแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลงอย่างมี
ความสุข
สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องแม่ได้

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๓) การปั้น
สร้างสรรค์
(๕) การทากิจกรรม
๑. สนใจและมี
ศิลปะ
ความสุขในการปั้น
๒. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อผู้ช่วยเหลือ
กิจกรรม
เล่นตามมุม
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(๓) เล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูสาธิตการปั้นดอกมะลิ โดยการนวดและคลึง ๑. ดินน้ามัน
ให้เป็นเส้นยาว ๆ แล้วบีบด้านบนให้เป็นรอย
๒. แผ่นรองปั้น
ติดต่อกันให้ตลอดเส้นนามาขดให้เป็นรูปวงกลม
๒. ให้เด็กทาดอกมะลิคนละ ๒ ดอก
๓. เสร็จแล้วเด็ก ๆ นามาส่งครู และนาไปไว้ที่
แสดงผลงานนักเรียน

สังเกต
๑. ความสนใจและมี
ความสุขในการปั้น
๒. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

๑. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ๑. มุมประสบการณ์
เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมธรรมชาติ ๒. เครื่องเคาะจังหวะ
ศึกษา
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณเก็บของ ให้เด็กเก็บของเล่น
เข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
๑. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เกมการศึกษา
จับคูภ่ าพกับ
จานวน ๒

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควร
ประสบการณ์สาคัญ
เรียนรู้
(๑) การเล่นอิสระ
(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ

จับคู่ภาพเหมือน
จานวน ๒

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูเตรียมม้าก้านกล้วยไว้ให้เหมาะสมกับจานวนเด็กในห้อง
๒. นาเด็กไปที่สนามเด็กเล่นแบ่งเป็นแถวตามจานวนม้าก้าน
กล้วย
๓. ครูสาธิตการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
๔. เด็กผลัดเปลี่ยนกันเล่นจนครบทุกคน
๕. ครูให้เด็กเล่นอิสระโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
๖. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เก็บม้าก้านกล้วยและทาความ
สะอาดร่างกาย
1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิกับจานวน ๒
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกคนและ
เล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
๔. ครูชมเชยเด็กที่เล่นเกมถูกต้องและเก็บเกม
เข้าที่ได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ม้าก้านกล้วย
๒. เครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
๑. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. การเข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้

๑.เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. การเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน
ดอกมะลิกับ
จานวน ๒
๓. เกมชุดเดิมที่
เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพกับ
จานวน ๒

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑. สนใจ มีความสุข
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหวประกอบ
คาคล้องจองได้
๒. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบกับ
เรื่องแม่ ได้
๒. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย
(๑) การเล่นบทบาท การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
สมมติการปฏิบัติตน ของแม่
ในความเป็นไทย
(๕) การร่วมกิจกรรม
วันสาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
อิสระ ตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
ในท่านั้นทันที
๒. เด็กเดินรอบห้องโดยไม่ชนกันและท่องคา
คล้องจอง แม่รักลูกตามครู ๒-๓ ครั้ง
๓. นั่งพักในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ ๑-๕

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
สังเกต
๒. คาคล้องจองแม่รักลูก ๑. ความสนใจและมี
ความสุขแสดงออกผ่าน
การเคลื่อนไหวประกอบคา
คล้องจอง
๒. การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๑. ครูเล่าเรื่องความรักของแม่และการเลี้ยงดูลูก
เป็นอย่างดีครูถามเด็กว่าจะทาอะไรให้กับแม่
๒. ให้เด็กฝึกกราบแม่พร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณ
ค่ะ/ครับ หนูรักแม่มาก
๓. แนะนาให้เด็กนาบัตรอวยพรที่ทาไว้กลับไป
มอบให้แม่ กราบแม่และบอกรักแม่

บัตรอวยพรวันแม่

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบกับเรื่องแม่
ได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจมีความสุข
และแสดงออกทาง
ศิลปะ
๒. ทางานที่
รับผิดชอบจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรม
เล่นตามมุม
1. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูสาธิตการเป่าสี เริ่มตั้งแต่ละลายสีในจานใช้
พู่กันหยดใส่กระดาษใช้หลอดเป่าไปที่หยดสี
๒. เด็กทากิจกรรมเป่าสีหลาย ๆ สี เมื่อทาเสร็จรอ
ให้แห้ง
๓. นาผลงานมาส่งครูเพื่อเขียนชื่อและเก็บไว้ในที่
วางผลงาน
๔. ครูชมเชยเด็กที่ทางานสาเร็จและเก็บของเข้าที่
ได้เรียบร้อย
๑. เด็กเลือกเล่นมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๒. ครูจัดของเล่นในมุมบทบาทสมมติให้เกี่ยวข้อง
กับการเล่นแม่ลูกเช่น ตุ๊กตาสมมติเป็นลูก เสื้อผ้า
ผู้ใหญ่สาหรับเล่นบทบาทสมมติเป็นแม่
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณเก็บของให้เด็กเก็บของเข้าที่
ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. สีน้า น้า
๒. กระดาษ
๓. จานสี
๔. พู่กัน
๕. หลอดดูดน้า

สังเกต
๑. ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกทางศิลปะ
๒. การทางานที่รับผิดชอบ
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๑. มุมประสบการณ์
๒. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
๑. การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. วิ่งแล้วหยุดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

เกมการศึกษา
๑. บอกลักษณะของ
สิ่งต่าง ๆ จาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

(๖) การต่อชิ้นเล็ก
เติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(๑๓) จับคูส่ ิ่งต่าง ๆ
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

การเล่นเกม
ภาพตัดต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนากติกาการวิ่งแล้วหยุด
๒. ครูวางของใช้ที่หาง่ายไว้สาหรับจุดที่กาหนด เช่น ตะกร้า
ใส่ของ ขวดน้า หรือขีดเส้นบนพื้น
๓. ครูสาธิตการวิ่งแล้วหยุดตรงที่จุดกาหนด
๔. เด็กฝึกวิ่งเป็นชุดจนครบทุกคน
๕. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ
๖. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของและทาความ
สะอาดร่างกาย
1. ครูสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อแม่ลูก
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกคน
และเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่ให้
เรียบร้อย
๔. ครูชมเชยเด็กที่เล่นเกมถูกต้องและเก็บเกม
เข้าที่ได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่อง
สังเกต
เคาะจังหวะ
การเล่นอย่างปลอดภัย
๒. สิ่งของสาหรับ เมือ่ มีผู้ชี้แนะ
วางเป็นจุดที่กาหนด

๑.เกมภาพตัดต่อ
แม่ลูก
๒. เกมการศึกษา
เดิมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
๑. การบอกลักษณะของ
สิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
๒. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เลขที่
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ชื่อ – สกุล

๑๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ

๑๑. บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ได้

ด้านสังคม

๑๐. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของ
ตนได้

๙. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้

๘. ปฏิบัตติ นตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์ จิตใจ

๗. เก็บของเล่นของใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ

๕. สนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

ด้านร่างกาย

๔. สนใจ มีความสุขและแสดงออกทางศิลปะ

๓. เขียนรูปวงกลมได้

๒. วิ่งแล้วหยุดได้

1. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
๑๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ

๑๑. บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ได้

ด้านสังคม

๑๐. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของ
ตนได้

๙. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้

๘. ปฏิบัตติ นตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์ จิตใจ

๗. เก็บของเล่นของใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ

๕. สนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี

ด้านร่างกาย

๔. สนใจ มีความสุขและแสดงออกทางศิลปะ

๓. เขียนรูปวงกลมได้

๒. วิ่งแล้วหยุดได้

1. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. เพลงชาติและธงชาติไทย
๒. พระมหากษัตริย์
๓. สัตว์ประจาชาติไทย
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๕. การทักทายและการไหว้แบบไทย

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑) (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช. ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)
(๑๐.๑.๔)

อนุบาลปีที่ ๒
๑. ประเทศไทยสี่ภาค
๒. ดอกไม้ประจาชาติไทย
๓. ภาษาและพยัญชนะไทย
๔. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
๕. ของหวาน ขนมไทย
๖. มารยาทไทย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.1 (๒.1.4)
2.2 (2.2.3)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. พระมหากษัตริย์ไทย
๒. วันสาคัญตามประเพณีไทย
๓. บ้านไทย
๔. หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี
๕. ผลไม้เมืองไทย
มฐ 1 ตบช ๑.๓(๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.๑.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๑ (๘.๑.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑) (๙.๒.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)
(๑๐.๑.๔)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
(2) การฟังนิทาน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทางต่างระดับและพื้นที่

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

อนุบาลปีที่ ๒
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง และผู้อื่น
(5) การทางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๓

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ
สังคม
สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
และความเป็นไทย
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของ
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วนา
ตนใน ความเป็นไทย
กลับมาใช้ใหม่
(๓) การประกอบอาหารไทย
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
(4) การศึกษานอกสถานที่
ความเป็นไทย
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
ในความเป็นไทย
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
ความต้องการ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
และความต้องการ
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนก ประสบการณ์ ของตนเองหรือพูดเล่า
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
สมบูรณ์และแยกชิ้นส่วน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
ในชีวิตประจาวัน
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/ ถูกต้อง
ความสูง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผล
(14) การบอก และเรียงลาดับกิจกรรมหรือ การตัดสินใจและแก้ปัญหา
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของ

อนุบาลปีที่ ๓
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓)การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตน หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. นับและแสดงจานวน ๑ - ๒
๓. จับคู่ของจริง

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ ๒
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร

อนุบาลปีที่ ๓
ความสูง น้าหนักปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๕
๓. เปรียบเทียบ จาแนก
๔. ตาแหน่ง ทิศทาง
ทักษะการสังเกต

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. นับและแสดงจานวน ๘
๓. เปรียบเทียบ จาแนก

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

๑. ทักษะการสังเกต
๒. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒.การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓.การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
ประเทศไทยเปรียบเหมือนบ้านหลังใหญ่ มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข สัญลักษณ์แทนความเป็นไทยได้แก่ ธงชาติไทย สัตว์ประจาชาติไทยได้ แก่ ช้าง สิ่งที่
แสดงถึงความเป็นไทยได้แก่ ภาษา การละเล่น และมารยาทแบบไทย ประเทศไทยจะมีความสงบสุขถ้าคนในประเทศรักและสามัคคีกัน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและทา
๑. การเล่นและทากิจกรรมด้วย
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ความปลอดภัย
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองผู้อื่น
ด้วยตนเอง
และมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

๒.๑ การ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้
๒.๒ ใช้มือ - ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่
กาหนดได้
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
โดยใช้มือเดียว

๒. การเดินตามแนวที่กาหนดได้
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
๑. เพลงชาติและธงชาติไทย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
๒. พระมหากษัตริย์
กิจวัตรประจาวัน
๓. สัตว์ประจาชาติไทย
(2) การฟังนิทาน
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(3) การเล่นเครื่องเล่น
๕. การทักทายและไหว้แบบ
อย่างปลอดภัย
ไทย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ การร้อย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ มี
๔.๑.๑ สนใจ
ชื่นชมและ
ความสุขและ
มีความสุข และ
แสดงออกทาง
แสดงออกผ่านงาน แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ ศิลปะ ดนตรีและ ศิลปะ
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
๔.๑.๓ สนใจ
มีความสุขและ
แสดงทางทาง/
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี
มาตรฐานที่ ๗
๗.๒ มีมารยาทตาม ๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
รักธรรมชาติ
วัฒนธรรมและ
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
สิ่งแวดล้อม
ความเป็นไทย
ชี้แนะ
วัฒนธรรมและ
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้
ความเป็นไทย
ยินเพลงชาติไทยเพลง
สรรเสริญพระบารมี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
4. สนใจแสดงออกผ่านงานศิลปะ ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
ได้อย่างมีความสุข
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
5. สนใจแสดงออกผ่านทางการ ดนตรี
เคลื่อนไหวได้อย่างมีความสุข
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

มาตรฐานที่ ๘
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ

๘.เล่นร่วมกันกับเพื่อน

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ ๘.๒.๑ เล่นร่วมกับ
ดีกับผู้อื่น
เพื่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

6. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
7. ปฏิบัติตนแสดงความเคารพ
ต่อธงชาติและเพลงชาติไทยได้

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน ๙. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
ใช้ภาษาสื่อสารได้ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น จบ พูดโต้ตอบเกี่ยวกับ โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
เหมาะสมกับวัย
เข้าใจ
เรื่องที่ฟัง
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็น
พื้นฐานการเรียนรู้

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว
๑๐.๑.๔ เรียงลาดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๑ ลาดับ
๑๐.๑.๓คัดแยกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน

๑๐. เล่นเกมภาพตัดต่อช้างได้

๑๑. สามารถจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ ได้
๑๒. สามารถเรียงลาดับ
เหตุการณ์ได้
๑๓.คัดแยกภาพช้างไทยที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(2) ฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจาแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์และแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ ความยาว/ความสูง
น้าหนักปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยรักเมืองไทย
วันที่
๑

๒

๓

๔

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับธงชาติ
-เคลื่อนไหวแสดงท่าทาง ไทยและการยืนตรง
ประกอบเพลงธงไตรรงค์ ความเคารพธงชาติ

ศิลปะสร้างสรรค์
วาดภาพระบายสีเป็น
ธงชาติไทย

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพเหมือน
ธงชาติไทย

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์ (ธงชาติ)
- ฝึกการเดินตามแนว
ที่กาหนด

พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทย

พิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นน้า - เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพกับจานวน
1-2

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงช้าง
- ฝึกการเดินตามแนว
ที่กาหนด
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวเป็นผู้นา
ผู้ตาม
- ฝึกการเดินตามแนวที่
กาหนด

สัตว์ประจาชาติไทยคือ
ช้าง

วาดภาพระบายสีช้าง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นน้า - เล่นทราย

เกมคัดแยกภาพช้างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน

การละเล่นพื้นบ้านของ
ไทย

ตัดกระดาษตามแนว
แถบสี

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การละเล่นพื้นบ้าน
ตบแผละ

เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์การเล่น
ตบแผละ

วันที่

๕

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
มารยาทไทยการทักทาย ตัดกระดาษตามรอยพับ มุมประสบการณ์ใน
- เดินตามแนวที่กาหนด และไหว้แบบไทย
ห้องเรียน

กลางแจ้ง
- เดินตามแนว
ที่กาหนด
- เล่นอิสระ

เกมการศึกษา
เกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวและแสดงท่าทางประกอบเพลง
"ธงไตรรงค์"
๒. - การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ (ธงชาติ)
- ฝึกการเดินตามแนวที่กาหนด
๓. - การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางประกอบเพลงช้าง
- ฝึกการเดินตามแนวที่กาหนด
๔. - การเคลื่อนไหวแบบการเป็นผู้นา - ผู้ตาม
- ฝึกการเดินตามแนวที่กาหนด
๕. การเดินตามแนวที่กาหนด

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ธงชาติไทยและการแสดงความเคารพ
๒. พระมหากษัตริย์ไทย
๓. สัตว์ประจาชาติไทย(ช้าง)
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๕. การทักทายแบบมารยาทไทย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพระบายสีธงชาติไทย
๒. พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
๓. วาดภาพระบายสี (ช้าง)
๔. ตัดกระดาษตามสีที่ระบาย
๕. ตัดกระดาษตามรอยพับ

หน่วย
รักเมืองไทย
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมธรรมชาติ
๔. มุมบ้าน

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นทราย เล่นน้า(๒วัน)
๓. เล่นการละเล่นพื้นบ้าน ตบแผละ
๔. เดินตามแนวที่กาหนด เล่นอิสระ

๑. เกมจับคู่ภาพเหมือนธงชาติไทย
๒. เกมจับคู่ภาพกับจานวน ๑ - ๒
๓. เกมคัดแยกภาพช้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
๔. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ (การเล่นตบแผละ)
๕. เกมจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน(ความเป็นไทย)

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๑ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
ดนตรีและ
การเคลื่อนไหวได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ปฏิบัติตนแสดง
ความเคารพต่อ
ธงชาติและเพลง
ชาติไทยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(๑) การเล่นบทบาท การเคารพธงชาติและ
สมมติการปฏิบัติตนใน เพลงชาติไทย
ความเป็นคนไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
2. เด็กร้องเพลงธงไตรรงค์ ตามครู 2-3 รอบ
3. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลงธงไตรรงค์
2-3 รอบ

สือ่
๑. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงธงไตรรงค์

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง

๑. ครูเล่า “เด็กดีเคารพธงชาติ” (หรือนิทานที่มี ๑. นิทาน “เด็กดีเคารพ สังเกต
เนื้อหาคล้ายกันนี้)
ธงชาติ”
การแสดงความเคารพ
๒. ครูถามเด็กว่าเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเด็กๆควร ๒. เพลงชาติไทย
ธงชาติและเพลงชาติไทย
ทาอย่างไร
๓.ฝึกปฏิบัติการยืนตรงเคารพธงชาติและไม่พูดคุย
หรือเล่นกัน
๔. ครูเปิดเพลงชาติไทย แล้วสังเกตเด็กจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไร และทาซ้า ๆ อีก
๕. ให้เด็กๆ เข้าแถว ร้องเพลงชาติร่วมกันตามเทป
เพลงชาติไทยที่ครูเปิดให้ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ แสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้
อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(5) การทางานศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม (๓) การเล่นตามมุม
มุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
เล่นอย่างปลอดภัย ต่างๆ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสาธิตการระบายสีธงชาติไทยให้เด็ก ๆ ดู
ตามแบบที่ครูกาหนด
2. ให้เด็กระบายตามแบบ ครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เด็กนาผลงานมาส่งครูเขียนชื่อ และครูติดก้าน
ธงชาติให้ และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน
4. เด็กเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย
๑. ทบทวนกฏกติกาในการเล่นมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกเข้ากิจกรรมมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ
3. ครูนาหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยมาไว้ในมุม
หนังสือ
4. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4
3. แบบระบายธงชาติ
ไทย
4. ก้านธง
5. กาว
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สังเกต
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจได้อย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๕) การเล่นเครื่อง
เลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ
เล่นได้อย่างอิสระ
และปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบภาพ
ธงชาติได้อย่าง
ถูกต้อง

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้าหนักปริมาตร

จับคู่ภาพเหมือนธงชาติ
ไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามเด็กเล่น
(1) เครื่องเล่นสนาม
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างอิสระ ครูคอยดูอย่าง (2) นกหวีด
ใกล้ชิด
3. ครูเปุานกหวีดให้สัญญาณ เด็กเก็บของเล่นเข้า
ที่ได้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกม “ จับคู่
ภาพเหมือนธงชาติ” ให้เด็กดู
๒. จัดเข้ากลุ่มเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
3. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นเกม
จับคู่ภาพธงชาติได้

เกมจับคู่ภาพเหมือนธง

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๒ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(๓) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ พร้อมวัสดุอุปกรณ์
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่านดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
(4) การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก และ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
2. ครูแจกธงชาติกระดาษผลงานของเด็กๆ ให้เด็ก
ถือไว้
๓. ครูเคาะจังหวะให้สัญญาณให้เด็ก ๆ เคลื่อนที่
อย่างอิสระไปรอบห้องพร้อม โบกธง
๔. เมือ่ ครูหยุดเคาะจังหวะเด็กจะหยุดอยู่กับที่ทันที
พร้อมกับชูธงขึ้น
๕. พักผ่อนในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ 1-5
๑. พระมหากษัตริย์
๑. ครูนาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาล
ไทยและพระบรมวงศา ที่ ๑๐ ให้เด็กดู พร้อมกับสนทนาเกี่ยวกับพระราช
นุวงศ์
กรณียกิจที่สาคัญ
๒. ครูนาเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในภาพพระ
ราชกรณียกิจ
๓. ครูนาภาพพระบรมวงศานุวงศ์ให้เด็กดู และถาม
ว่าใครเคยเห็นภาพนี้ เป็นภาพของใคร
๔. ครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ ตั้งคาถามเกี่ยวกับภาพ
๕. ครูตอบข้อคาถามของเด็กๆ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ธงชาติกระดาษ
ผลงานของเด็ก
๒. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวพร้อมธง
ชาติ

๑. ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ของในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐
๒. ภาพพระราช
กรณียกิจ
๓. ภาพพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ แสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้
อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

กิจกรรม
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกันกับ
เพื่อนได้

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสาธิตการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ
2. เด็ก ๆ พิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติให้ครบทุกสี
ครูคอยดูแลให้คาแนะนา
3. เด็กนาภาพที่พิมพ์แล้วมาส่งครู ครูเขียนชื่อเด็ก
และถามว่าพิมพ์เป็นรูปอะไร ครูจดบันทึกคาพูด
เด็กเก็บไว้ด้านหลังภาพตอนล่าง(ไม่เขียนตัว
หนังสือลงในภาพของเด็ก)และให้เด็กนาไปเก็บไว้
ที่แสดงผลงาน
4. เด็ก ๆ ช่วยกันทาความสะอาดจานสี และเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑. วัสดุธรรมชาติ เช่น
ใบไม้ ก้อนหิน
๒. สีโปสเตอร์หรือสีน้า
จานวน ๓ สี
๓. กระดาษ เอ 4
4. จานสี

๑. ทบทวนกฏกติกาในการเล่นมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกเข้ากิจกรรมมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ
๓. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นร่วมกันกับเพื่อน

สังเกต
การสนใจแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้อย่าง มี
ความสุข

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพกับ
จานวนได้

(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูทบทวนข้อตกลง เล่นน้า-เล่นทราย และ
๑. อุปกรณ์เล่นน้า
แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่นทราย และแจก 2. อุปกรณ์เล่นทราย
อุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
3. พลาสติกกันเปื้อน
2. เด็กเล่นน้า เล่นทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุมเล่นสลับกัน
4. ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กไปทา
ความสะอาดอุปกรณ์และร่างกาย

การนับจานวน ๑ - ๒
1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับจานวน 1-2
และจับคู่ภาพกับจานวน 2. จัดเด็กเข้ากลุ่มเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเด็ก ๆ ช่วยกันเก็บเกมเข้าที่
ให้เรียบร้อย

๑. เกมจับคู่ภาพเหมือน
เครื่องบินกับจานวน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การปฏิบัติตามกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

สังเกต
การนับจานวนที่สัมพันธ์
กับจานวนที่กาหนดได้

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๓ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจและ
มีความสุขใน
การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงช้าง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและสนทนา
โต้ตอบ สอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้

(4) การพูด
แสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ๑. เพลงช้าง
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ ๒. เครื่องเคาะจังหวะ
หยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูร้องเพลงช้างให้เด็กฟัง
๓. ครูให้เด็กช่วยกันคิดท่าประกอบเพลง ช้าง
๔. เด็กและครูช่วยกันร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ประกอบ
๕. พักผ่อนในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ 1-5

สังเกต
ความสนใจและ มีความสุข
ในการแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงช้าง

สัญลักษณ์สัตว์ประจา ๑. ครูให้เด็กทายภาพตัดต่อปริศนา
๑. ภาพตัดต่อรูปช้าง
ชาติไทย
๒. ครูให้เด็กออกมาเลือกภาพตัดต่อปริศนาติดทีละส่วน ๒. ภาพธงช้าง
เมื่อติดจนครบเฉลยคาตอบพร้อมกัน (ช้าง )
๓. ครูให้เด็กเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เกี่ยวกับช้างให้
ครูและเพื่อนฟัง พร้อมทั้งให้เด็กช่วยกันตั้งคาถามที่
อยากรู้
๔. ครูตอบคาถามเด็กและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ช้างที่
เป็นสัตว์ประจาชาติให้เด็กฟัง พร้อมภาพประกอบ

สังเกต
การสนทนาโต้ตอบคาถาม
เกี่ยวกับภาพและร่วมตั้ง
คาถาม

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๒) การเขียนภาพและ
สร้างสรรค์
เล่นกับสี
สนใจและ
(๕) การทางานศิลปะ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้อย่างมี
ความสุข
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการวาดภาพระบายสีเทียนให้เด็กดู
(ภาพช้าง)
2. เด็กวาดภาพและระบายสีเทียนอย่างอิสระ
ครูคอยให้คาแนะนา
3. เด็กนาภาพที่วาดเสร็จแล้วมาส่ง ครูเขียนชื่อ
เด็กและให้เด็กเล่าว่าเป็นภาพอะไร ครูจดบันทึกไว้
หลังภาพและให้เด็กนาไปไว้ที่จัดแสดงผลงาน
4. เด็กนาเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย
๑. ทบทวนกฎกติกาในการเล่นมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกเข้ากิจกรรมมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ
๓. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

สือ่
๑. ภาพช้าง
2. สีเทียน
3. กระดาษ เอ 4

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้อย่างมีความสุข

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จาแนกภาพช้าง
ไทยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้

(๕) การคัดแยก การ
จัดกลุ่ม และการ
จาแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

คัดแยกภาพช้างไทยที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูทบทวนข้อตกลง เล่นน้า-เล่นทราย และ
๑. อุปกรณ์เล่นน้า
แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่นทราย และแจก 2. อุปกรณ์เล่นทราย
อุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
3. พลาสติกกันเปื้อน
2. เด็กเล่นน้า เล่นทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุมเล่นสลับกัน
4. ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กไปทา
ความสะอาดอุปกรณ์และร่างกาย
๑. ครูสาธิตเกมคัดแยกภาพช้างไทยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน
๒. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมหมุนเวียนเล่นเกม
ชุดใหม่ และเกมชุที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกม
เข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การปฏิบัติตามกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

(1) เกมคัดแยกภาพช้าง สังเกต
ไทยที่มีลักษณะใกล้เคียง การคัดแยกภาพช้างไทยที่
กัน
มีลักษณะใกล้เคียงกัน
(2) เกมชุดเดิมในมุม
เกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๔ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจแสดงออก
ผ่านดนตรีและการ
เคลื่อนไหวและ
สามารถแสดง
บทบาทผู้นา ผู้ตาม
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
(๓) การฟังเพลง
นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ

การละเล่นพื้นบ้านแบบ
ไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
ตามเสียงเพลง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ให้เด็กคิดท่าทางเองและให้เพื่อน ๆ ทาตาม
๓. เปลี่ยนสลับกันเป็นผู้นาผู้ตามไปจนครบทุกคน
๔. พักผ่อนในท่าสบาย ๆ

๑.เครื่องเคาะจังหวะ
๒.เทปเพลงบรรเลง

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
ผู้ตามได้

๑. ครูท่องบทร้อง รีรีข้าวสารให้เด็กฟัง ถาม
ประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับการเล่นรีรี
ข้าวสาร (รู้จักหรือเคยได้ยินบทร้องนี้มาก่อน
หรือไม่ วิธีการเล่น จานวนผู้เล่น) ให้เด็กดู
ภาพประกอบ
๒. ครูนาเด็กร้องรีรีข้าวสารแล้วนาให้เด็กลองเล่น
กันในห้อง
๓. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
แบบไทยอื่นๆที่รู้จัก โดยครูแสดงภาพประกอบ
๔. ครูให้เด็กร่วมกันเลือกการละเล่นพื้นบ้านแบบ
ไทยที่สนใจเพื่อไปเล่นในกิจกรรมกลางแจ้ง

๑. บทร้องรีรีข้าวสาร
๒. ภาพการละเล่นของ
ไทย

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจแสดงออก
ทางศิลปะได้อย่าง
มีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การปั้น

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทบทวนพื้นฐานการปั้น เช่น การปั้นเป็นเส้น
การคลึงดินเป็นวงกลม
๒. ให้เด็กทดลองปั้นแบบพื้นฐานเป็นเส้น
เป็นรูปกลม
๓. เด็กปั้นอิสระ ตกแต่งต่อเติมตามใจชอบ
๔. นาผลงานที่เสร็จแล้วส่งครู เด็กบอกว่าปั้นอะไร
ครูจดบันทึกและวางผลงานตามชื่อเด็ก
๑. ทบทวนกฏกติกาในการเล่นมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกเข้ากิจกรรมมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ
๓. ครูนาหนังสือการละเล่นพื้นบ้านของไทย ไว้ใน
มุมหนังสือ
4. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

สือ่
๑. ดินน้ามัน
๒. กระดานรองปั้น

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การแสดงความสนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

กิจกรรมเกม
การศึกษา
เล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ได้

(๑๓) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสาธิตการละเล่นพื้นบ้านของไทยตบแผละ
2. ให้เด็กเล่นทีละคู่จนครบ
3. หลังจากนั้นให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
4. หมดเวลาให้เด็กทาความสะอาดร่างกาย

การละเล่นพื้นบ้านของ
ไทยตบแผละ

สังเกต
การปฏิบัติตนในการเล่นได้
ถูกต้องตามวิธีการ และ
ปลอดภัย

เกมเรียงลาดับตบแผละ ๑. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์
ตบแผละ
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑. เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ตบแผละ
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การเรียงลาดับภาพ
ตามลาดับก่อนหลัง

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๕ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๒) การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลือ่ นที่
เดินตามแนวที่
กาหนดได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้าพูด
กล้าแสดงออกและ
การทาความเคารพ
ด้วยการไหว้ได้

(๒) การปฏิบัติตนตาม การไหว้ตามมารยาท
วัฒนธรรมท้อง
แบบไทย
ถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เส้นเชือกหรือเทปผ้า
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ ๒. เครื่องเคาะจังหวะ
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ครูให้เด็กเดินตามเส้นเชือกที่ติดไว้เป็นเส้นทาง
ที่พื้นไปยังจุดต่างๆ ทั้งเส้นทางตรง ทางโค้ง
เมื่อครูเคาะสัญญาณหยุดให้กระโดดออกมาอยู่
ข้างเชือกทันที
3. ทาซ้า 2 - 3 ครั้ง
4. พักผ่อนในท่าสบาย ๆ ตบมือนับ ๑ - ๕

สังเกต
1. การควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ต่างๆ ตามแนวเส้นเชือก
๒. การปฏิบัติตามคาสั่ง
การเดินตามแนวที่กาหนด

๑. ครูร้องเพลงสวัสดีเธอจ๋าและให้เด็กร้องตาม
๑. เพลงสวัสดีเธอเธอจ๋า
๒. ครูถามเด็กว่าเราจะสวัสดีกันเมื่อไหร่บ้าง ทาไม ๒. ภาพเด็กแสดงการ
เราต้องสวัสดี
สวัสดี
๓. ครูแสดงภาพเด็กที่แสดงการสวัสดีที่ถูกต้องให้
เด็กช่วยกันสังเกต และบอกสิ่งที่เห็น
๔. ครูให้เด็กแสดงการสวัสดีตามภาพพร้อมๆ กัน
๕. ครูคัดเลือกเด็กที่สวัสดีได้อย่างสวยงามมา
แสดงให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียน แล้วให้ทุกคนทาตาม
๖. ครูให้เด็กตั้งเป็นสองแถว โดยให้หันหน้าเข้าหา
กัน แล้วร้องเพลงสวัสดีพร้อมทาท่าประกอบ

สังเกต
การกล้าพูด กล้าแสดงออก
และ การทาความเคารพ
ด้วยการไหว้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจาก
กันได้ โดยใช้มือ
เดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระการเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
สามารถเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจของ
ตัวเองได้

(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูสาธิตการตัดกระดาษจากการพับทับกัน
๑. กรกะดาษ A4
ให้เป็น 4 ชิ้น
2. กรรไกร
2. ให้เด็กตัดกระดาษที่ครูพับให้ตัดตามรอยพับให้ 3. สีเทียน
ขาดจากกัน 4 ชิ้น ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ตัดเสร็จแล้วมาส่งครู เขียนชื่อแล้วนาไปเก็บที่
แสดงผลงาน
4. เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์และทาความสะอาด

๑. ทบทวนกฏกติกาในการเล่นมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกเข้ากิจกรรมมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ อย่างน้อย
๓. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การแสดงความสนใจมี
ความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
2. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. เดินตามแนวที่
กาหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
เล่นเกมจับคู่สิ่งที่
สัมพันธ์กัน

(๑๓) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ

จับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูทบทวนข้อตกลง
2. ครูให้เด็กเดินทรงตัวตามแนวขอบสนามหรือไม้
ทรงตัวในสนามเด็กเล่น
3. หลังจากเดินทรงตัวแล้วให้เล่นเครื่องเล่นสนาม
โดยอิสระ
4. หมดเวลาให้ทาความสะอาดร่างกาย

เส้นเชือก

สังเกต
๑. การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. การเดินตามแนวที่
กาหนด

๑. ครูสาธิตจับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

1. เกมจับคู่สิ่งที่
สัมพันธ์กัน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพสิ่งที่
สัมพันธ์กัน

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
๑๓. การคัดแยกภาพช้างไทยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน

๑๒. การสามารถเรียงลาดับเหตุการณ์

ด้านสังคม
๑๑. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ

๑๐. การเล่นเกมภาพตัดต่อช้าง

๙. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง ที่ฟัง

๘. การเล่นร่วมกันกับเพื่อน

ด้านอารมณ์
๗. การปฏิบัติตนแสดงความเคารพต่อธงชาติและ
เพลงชาติไทย

๖. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

๕. ความสนใจแสดงออกผ่านทางการเคลื่อนไหว
อย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย
๔. สนใจแสดงออกผ่านงานศิลปะได้อย่าง
มีความสุข

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้
มือเดียว

๒. การเดินตามแนวที่กาหนดให้

1. การเล่นและทากิจกรรมด้วยความปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่การจัดประสบการณ์ที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ

คาอธิบาย
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

1๑
1๒
1๓
1๔
1๕
16
17
18
19
20
ต้องส่งเสริม

๑๓. การคัดแยกภาพช้างไทยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน

๑๒. การสามารถเรียงลาดับเหตุการณ์

ด้านสังคม
๑๑. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ

๑๐. การเล่นเกมภาพตัดต่อช้าง

๙. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง

๘. การเล่นร่วมกันกับเพื่อน

ด้านอารมณ์
๗. การปฏิบัติตนแสดงความเคารพต่อธงชาติและ
เพลงชาติไทย

๖. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

๕. ความสนใจแสดงออกผ่านทางการเคลื่อนไหว
อย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย
๔. ความสนใจแสดงออกผ่านงานศิลปะได้อย่าง
มีความสุข

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้
มือเดียว

๒. การเดินตามแนวที่กาหนดให้

1. การเล่นและทากิจกรรมด้วยความปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๓ ของเล่น ของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. ของใช้ในห้องเรียน
๒. ของเล่นในห้องเรียน
๓. การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
๔. การเก็บของเล่นเข้าที่

๑. การแยกของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม
๒. ลักษณะของเล่นของใช้
๓. การเก็บของเล่นของใช้
๔. การปฏิบัติตนในการเล่น
๕. การใช้วัสดุและของเล่นของใช้อย่าง
คุ้มค่า

มาตรฐานตัวบ่งชี้

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)
ตบช.๒.๒ (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
ตบช ๖.3 (๖.๓.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)

สภาพที่พึงประสงค์

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การรู้จักของเล่นของใช้
๒. การรู้จักของเล่นของใช้
- การจาแนกและจัดกลุ่มของเล่นของ
ใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่นและวิธี
ป้องกันอันตราย
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้และวิธี
ป้องกันอันตราย
๕. การเก็บรักษาของเล่นของใช้
มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
ตบช ๖.๓ (๖.๓.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

อารมณ์
๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)
ร่างกาย
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ ๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับ
(๕) การหยิบจับและการใช้กรรไกร
สี
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
(๓) การปั้น
ชีวิตประจาวัน
(๕) การหยิบจับ และการใช้
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
กรรไกร การตัด การปะ
ปลอดภัย
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
อารมณ์
อารมณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ ๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
/ดนตรี
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
สังคม
สังคม
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ ๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
อย่างคุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นาสิ่งของที่
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

สติปัญญา
๑.๑.๔ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะสิ่งต่าง ๆ
และใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ใช้แล้ว นากลับมาประดิษฐ์ใหม่
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ (๒) การเล่นร่วมกันกับผู้อื่น
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
จอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(14) การอ่านและชี้ข้อความโดย
กวาดสายตาตามบรรทัด จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
๑.๔.๒ (๕) การจัดกลุ่ม และการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๗) การต่อเติมและการสร้างแบบ
รูป
(๘) การนับและแสดงจานวน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๗ (๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

สิ่งต่างๆ

สิ่งต่าง ๆ
๑.๔.๓. จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ

คณิตศาสตร์

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. นับแสดงจานวน ๑ - ๔

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. นับแสดงจานวน ๑ - ๕
๓. จาแนก จัดกลุ่มรูปทรงและรูปร่าง
เรขาคณิต
๔. แบบรูป (ตามแบบ)

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. นับและแสดงจานวน ๑ - ๘
๓. จาแนก จัดกลุ่ม รูปทรง และรูปร่าง
เรขาคณิต
๔. แบบรูป (ตามแบบ)

วิทยาศาสตร์

ทักษะการออกแบบ

๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
๒. จัดทาข้อมูล และสื่อความหมายข้อมูล

๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
๒. จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง คาคล้องจอง
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การอ่านและชี้เนื้อเพลง นิทาน
คาคล้องจองโดยกวาดสายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
๔. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
การรู้จักของเล่นและของใช้ในห้องเรียน ของใช้ที่เป็นของส่วนตัวและส่วนรวม การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนในการเล่นของเ ล่น
และใช้ของใช้การเก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนเกี่ยวกับของเล่นและของใช้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.๑ เล่นและทา
๑.เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ ๑.๑.๔.การเล่นเครื่องเล่นสนาม ๑. ของใช้ในห้องเรียน
ร่างกายเจริญเติบโต
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่าง
มีผ้ชู ี้แนะได้
อย่างปลอดภัย
๒. ของเล่นในห้องเรียน
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่
ตนเองและผู้อื่น
ปลอดภัยเมื่อมี
(๓) การเล่นอย่างปลอดภัย
๓. การเล่นของเล่น
ดี
ผู้ชี้แนะ
อย่างถูกวิธี
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้
๒.วิ่งแล้วหยุดได้
๑.๑.1การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๔. การเก็บของเล่นเข้าที่
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่ว
(๑) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ประสานสัมพันธ์
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และทรงตัวได้
และสัมพันธ์กัน
๒.๒. ใช้มือ-ตาประสาน ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด ๓.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
๑.๑.๒ ใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การหยิบและการร้อย
สัมพันธ์กัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง๑ ซม. ได้
๑ ซม.ได้

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
4.1 สนใจมีความสุข
๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรีและ
ศิลปะ
การเคลื่อนไหว

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

จุดประสงค์
๔. ทางานศิลปะอย่าง
มีความสุขได้

4.1.๓ สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

๕. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ สุนทรียภาพดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(๑) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ ๗. ฟังและพูดโต้ตอบ
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง คาคล้อง
หรือเรื่องราวต่างๆ
๙.๒ อ่านเขียนภาพและ 9.๒.1 อ่านภาพและพูด ๘.อ่านข้อความด้วยภาษา
(๔) การพูดแสดงความรูสึก
สัญลักษณ์ได้
ข้อความด้วยภาษา ของตนตามครูได้
และต้องการ
ของตน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถใน 10.1.๒ จับคู่ความ
มีความสามารถในการ
การคิดรวบยอด
เหมือนของสิ่ง
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
ต่างๆโดยใช้
การเรียนรู้
ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะ
เดียว

๙. จับคู่ภาพที่กาหนดได้

๑๐. ต่อภาพให้สมบูรณ์ได้

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
(๖) ต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยของเล่นชองใช้
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเคลื่อนไหวช้าเร็ว ของใช้ในห้องเรียน
การปั้นดินน้ามันอิสระ
การเล่นตามมุม เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมภาพตัดต่อ
1.
ของเล่น
2.

การเคลื่อนไหวตาม
คาสั่ง

สิ่งของเล่นในห้องเรียน

การร้อยลูกปัด

การเล่นตามมุม

เกมบัวตูมบัวบาน

เกมจับคู่ภาพของ
ใช้ในห้องเรียน

การทาท่ากายบริหาร การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
ประกอบเพลง “กามือ” - ฝึกเล่น

การพับสี

การเล่นตามมุม

เกมวิ่งตามลม

เกมจับคู่ภาพของ
ใช้เล่นใน
ห้องเรียน

การทาท่าทางประกอบ การเล่นอย่างปลอดภัย
เพลง “รถไฟ”

การพิมพ์ภาพจาวัสดุ
ธรรมชาติ

การเล่นตามมุม

การเกมวิ่งเก็บของ

เกมจับคู่ภาพของ
ใช้ที่คู่กัน

การทาท่าทางประกอบ การเก็บของเล่นเข้าที่
เพลง “เล่นแล้วเก็บ”

การร้อยหลอดดูดน้า

การเล่นตามมุม

การเล่นน้า
การเล่นทราย

เกมภาพของใช้ที่
มีจานวนที่เท่ากัน
๑-๒

3.
4.

5.

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ช้า-เร็ว
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายทาท่าทางตามคาสั่ง
๓. การเคลื่อนไหวร่างกายทาท่ากายบริหาร
ประกอบเพลง “กามือ”
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามเพลง “รถไฟ”
๕. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงทาท่า
กายบริหารตามเพลงเล่นแล้วเก็บ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ของใช้ในห้องเรียน
๒. ของเล่นในห้องเรียน
๓. การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
๔. การเก็บของเล่นเข้าที่
๕. การเล่นอย่างปลอดภัย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การปั้นดินน้ามันอิสระ
๒. การร้อยลูกปัด
๓. การพับสี
๔. การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
๕. การร้อยหลอดดูดน้า

หน่วย
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

ของเล่นของใช้

การเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ
ภายในห้องเรียน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสาม
๒. การเล่นเกมบัวตูม-บัวบาน
๓. การเล่นเกมวิ่งตามลม
๔. การเล่นเกมปฏิบัติตามคาสั่ง
๕. การเล่นน้าเล่นทราย

๑. การเล่นเกมจับคู่ภาพตัดต่อของเล่น
๒. การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ในห้องเรียน
๓. การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นในห้องเรียน
๔. การเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้ที่คู่กัน
๕. การเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้ที่มีจานวนที่เท่ากัน
๑-๒

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เคลื่อนไหว
เสียงเพลง/ดนตรี
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบจังหวะช้า
เร็วอย่างมีความสุข
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องของใช้ใน
ห้องเรียนได้
๒. อ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน
ได้

(๒) การฟังและปฏิบัติตาม ของใช้ในห้องเรียน
คาแนะนา
(๓) การฟัง คาคล้องจอง
(๔) การพูดความรู้สึก
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะช้า-เร็วเมื่อได้ยิน
สัญญาณ”หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูให้เด็กปฏิบัติซ้าในข้อ ๑ โดยครูเคาะ
จังหวะให้ช้าเร็ว สลับกันให้เด็กเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และเคลื่อนที่สลับกัน
๓. ให้เด็กนั่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ๒ - ๓ นาที

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบจังหวะช้าเร็ว
อย่างมีความสุข

๑. ครูจัดเด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม
๒. ครูอ่านคาคล้องจอง“ของใช้ของหนู”ให้เด็กฟัง
๓. ครูและเด็กร่วมกันอ่านคาคล้องจองพร้อมกัน
๔. ครูพาเด็กเดินดูสารวจของใช้ในห้องเรียนเช่น
ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า แปรง
สีฟัน สีเทียน ที่นอนโต๊ะ
๕. ร่วมกันสนทนาถึงสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน
ดังนี้ ชื่อ วิธีใช้
๔. เด็กบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และความ
จาเป็นของสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน

1. คาคล้องจอง
สังเกต
“ของใช้ของหนู”
๑. การฟังและพูด
๒. ของใช้ในห้องเรียน โต้ตอบเกีย่ วกับ
เรื่องของใช้ใน
ห้องเรียน
๒. การอ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ศิลปะสร้างสรรค์ (๕) การทากิจกรรม
ทางานศิลปะอย่าง
ศิลปะต่างๆ
มีความสุขได้

กิจกรรมเล่นตาม (๓) การให้ความ
มุมประสบการณ์
ร่วมมือในการ
เก็บของเล่นของใช้
ปฏิบัติกิจกรรม
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะได้ (๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
การปั้นดินน้ามันอิสระ
3. ครูจัดเด็กนัง่ เป็นครึ่งวงกลมครูแจกอุปกรณ์
๔. ให้เด็กปั้นอิสระตามความสนใจครูคอยให้
คาแนะนา
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สือ่
1. ดินน้ามัน
๒. ภาชนะรองปั้น
๓. ผ้าเช็ดมือชุบน้าบีบ
หมาดๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข

1.เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียน
ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
ควรมีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
๒. มุมนิทานครูควรเตรียมหนังสือเกี่ยวกับของใช้
มุมบทบาทสมมุติควรเตรียมของใช้ใน
ห้องเรียนมาวางเพื่อให้เด็กได้เล่น
๓. มุมศิลปะควรจัดสื่อที่ใช้ฝึกการร้อย เช่น
ลูกปัด หลอดกาแฟหรือชุดฝึกการร้อยให้ได้เด็ก
ฝึก
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้
เรียบร้อย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การเล่นเครือ่ ง
เล่นเครื่องเล่น
เล่นอย่างปลอดภัย
สนามอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
เกมการศึกษา
(๖) การต่อชิ้นเล็ก
ต่อภาพให้สมบูรณ์ เติมในชิ้นใหญ่ให้
ได้
สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งคาแนะนาวิธีเล่นอย่างปลอดภัย
2. เล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. ครูสาธิตการเล่นเกมเกมภาพตัดต่อของเล่น
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
๓. ครูแจกเกมภาพตัดต่อของเล่ให้น แต่ละกลุ่มเล่น
3. ครูพาเด็กนาของใช้ไปเก็บที่และชมเชยเด็กที่
ช่วยเก็บของใช้

สังเกต
การต่อภาพให้สมบูรณ์

เกมภาพตัดต่อของเล่น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ปฏิบัติตามคาสั่ง
อย่างมีความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องของเล่นใน
ห้องเรียนได้
๒. อ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน
ได้

(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง
คาคล้องหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดง
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

ของเล่นในห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ”
หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่าทางนั้นทันที
2. ครูให้เด็กทาท่า “เขย่งขา” นับ ๑ - ๕
3. ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๓ ซ้า
๔. เด็กนั่งผ่อนคลาย ๒ - ๓ นาที

เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
การร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ปฏิบัติตามคาสั่งอย่างมี
ความสุข

๑. ครูจัดเด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม
๒. ครูชี้อ่านคล้องจอง “ของเล่นของหนู” ให้เด็ก
ฟัง
๓. ครูและเด็กร่วมกันอ่านคาคล้องจองพร้อมกัน
๔. ครูพาเด็กถือตะกร้าเดินดูสารวจของเล่นใน
ห้องเรียนนาใส่ตะกร้าเช่นตุ๊กตา ไม้บล็อก
เครื่องครัว ฯลฯ จานวน ๑๐ ชิ้น
๕. ครูร่วมกันสนทนาถึงสิ่งของเครื่องเล่น ใน
ห้องเรียนดังนี้
- ครูหยิบของเล่นในตะกร้า ๑ ชิ้นครูหยิบ
บัตร เลข ๑ อ่านว่าหนึ่ง เด็กอ่านตาม
- ครูวางของเล่น คู่กับบัตรเลข ๑

๑. คาคล้องจอง
“ของเล่นของหนู”
๒. ตะกร้า
๓. ของเล่นในห้องเรียน
๔. บัตรเลข ๑ - ๒

สังเกต
๑. การฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องของเล่นใน
ห้องเรียน
๒. การอ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน

๑

๑

๒

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- ครูหยิบของเล่นในตะกร้า ๒ ชิ้นครูหยิบ
บัตรเลข ๒ อ่านว่าสอง เด็กอ่านตาม
- ครูวางของเล่น คู่กับบัตรเลข ๒

๒

กิจกรรมศิลปะ
(๒) การหยิบและ
การร้อย
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ ซม. ได้

๖. ครูให้เด็กฝึกเล่นตามข้อ ๕ ซ้า ๒- ๓ ครั้ง
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุป
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
การร้อยลูกปัด
2. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตขั้นตอนการร้อย
ดังนี้
๒.๑. จับปลายเชือกด้วยมือข้างที่ถนัด
๒.๒. ถือลูกปัดด้วยมืออีกข้างหนึ่งสอดปลาย
เชือกเข้าไปในรูของลูกปัด
๒.๓. ใช้มือข้างที่ถนัดจับปลายเชือก
ปล่อยให้ลูกปัดเคลื่อนลงไปตามเชือก
หรือใช้มือช่วยดันลูกปัดให้เคลื่อน
ลงไปตามเชือก
3. ครูจัดเด็กเป็นวงกลมปฏิบัติกิจกรรมพร้อมครู
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์

๑. ลูกปัดขนาด
สังเกต
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
๒. เชือกสาหรับผูก
เส้นผ่าศูนย์กลาง๑ ซม.
รองเท้าปลายด้านหนึ่ง
ผูกลูกปัด

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุมประสบการณ์
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การปฏิบัติตนให้
เล่นเกมบัวตูม บัว ปลอดภัยใน
บานอย่างปลอดภัย ชีวิตประจาวัน
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

เกมการศึกษา
(๑๓) จับคู่สิ่งต่างๆ
จับคู่ภาพเหมือนของ ตามลักษณะ
ใช้ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
๒. มุมนิทานควรมีหนังสือเกี่ยวกับของเล่นการเก็บของ
๓. มุมศิลปะควรจัดสื่อที่ใช้ฝึกการร้อย เช่นลูกปัด
หลอดกาแฟหรือชุดฝึกการร้อยให้ได้เด็กฝึก
๓. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูจัดเด็กเข้าแถวเป็นวงกลมอบอุ่นร่างกายโดย นกหวีด
สังเกต
วิ่งอยู่กับที่
การเล่นและทากิจกรรม
๒. ครูสาธิตและอธิบายวิธีเล่นเกม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
“บัวตูม บัวบาน”
ชี้แนะ
๓. ปฏิบัติกิจกรรมซ้าโดยครูออกคาสั่งสลับไปมา
๔. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้
เกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ สังเกต
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมะสม
จับคู่ภาพของใช้
๓. ครูแจกเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ และเกมที่
เคยเล่นให้แต่ละกลุ่มเล่น
3. ครูพาเด็กนาเกมไปเก็บที่และชมเชยเด็กที่ช่วย
เก็บของใช้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทา
ท่าทางประกอบ
เพลงกายบริหาร
อย่างมีความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง
/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเล่นของ
เล่นถูกวิธีได้
๒. อ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน
ได้

(๒) การฟังและ
การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
ปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง
คาคล้องจอง
(๔) การพูดความรู้สึก
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1.เครื่องให้จังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
2.เพลง “กายบริหาร”
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวท่านั้นทันที
2. ครูร้องเพลง “ กายบริหาร”ให้เด็กฟัง
3. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ กายบริหาร”
4. เด็กทาท่าทางกายบริหารประกอบเพลงพร้อมกัน
๕. ปฏิบัติตามข้อ ๓ ซ้า
๖. เด็กผ่อนคลาย ๒-๓ นาที

สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่าทาง
ประกอบเพลงกายบริหาร
อย่างมีความสุข

๑. ครูอ่านเนื้อเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
๑. เพลงเล่นแล้วเก็บ
๒. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง
๒. ของเล่นในห้องเรียน
“เล่นแล้วเก็บ” ๒ - ๓ ครั้ง
๓. เด็กและครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อ
เพลงโดยใช้คาถามดังนี้
- เล่นของเล่นอย่างไรของเล่นถึงจะเล่นได้นาน
โดยไม่ชารุด
- ในเพลงบอกให้เด็กๆเล่นกันอย่างไร
- เมื่อเลิกเล่นแล้วเด็กๆต้องทาอย่างไร
๔. ให้เด็กเล่นของเล่นครูคอยแนะนาช่วยเหลือ
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุป

สังเกต
๑. การฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเล่นของ
เล่นถูกวิธี
๒. การอ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตนได้

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะ
ทางานศิลปะอย่าง
มีความสุขได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุมประสบการณ์
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
๑. กระดาษ
การพับสีจัดเด็กเป็นวงกลมเพื่อให้เด็กเห็น
๒. สีน้า
การปฏิบัติกิจกรรม
๓. จานผสมสี
2. ครูแนะนากิจกรรมใหม่วิธีการพับสีดังนี้
- หยดสีลงบนกระดาษหลายๆสีไม่ควรให้สี
เหลวเกินไปจากนั้นพับกระดาษให้ริมกระดาษ
เสมอกันใช้มือกดรีดให้เรียบคลี่กระดาษออก
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมทีละคนครูคอยให้ความ
ช่วยเหลือ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การทางานศิลปะอย่าง
มีความสุข

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเกมลิงชิงบอล
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
ของเล่นได้

(๑๓) จับคู่
การเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูจัดเด็กเข้าแถวเป็นวงกลมอบอุ่นร่างกายโดย ๑. ลูกบอล
วิ่งอยู่กับที่
๒. นกหวีด
๒. ครูสาธิตและอธิบายวิธีเล่นเกม“เกมวิ่งตามลม
”
๓. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่น
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมะสม
๓. ครูแจกเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นให้แต่ละ
กลุ่มเล่น
3. ครูพาเด็กนาของใช้ไปเก็บที่และชมเชยเด็กที่
ช่วยเก็บของใช้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นเกมวิ่งตามลม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

เกมจับคู่ภาพเหมือนของ สังเกต
เล่น
การจับคู่ภาพเหมือนของ
เล่น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทา
ท่าทางประกอบ
เพลงรถไฟอย่างมี
ความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเก็บ
ของเล่นเข้าที่ได้
๒. อ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตได้

(๒)การฟังและปฏิบัติ การเก็บของเล่นเข้าที่
ตามคาแนะนา
(๓)การฟัง คาคล้องจอง
(๔)การพูดความรู้สึก
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินเสียง ๒. เพลง “รถไฟ”
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูร้องเพลง”รถไฟ”
๓. ครูและเด็กร่วมกันต่อรถไฟโดยจับมือต่อกัน
เป็นขบวนรถไฟขับไปรอบๆห้อง
๔. อาสาสมัครให้เด็กออกเป็นหัวรถไฟ
เพื่อนาขบวนรถไฟเคลื่อนไหวไปรอบๆห้อง
3. หมุนเวียนให้เด็กคนอื่นออกมาเป็นผู้นาการ
เคลื่อนไหว
1. ครูอ่านคาคลองจอง “เก็บของ” ให้เด็กฟัง
1. คาคล้องจอง
๒. เด็กและครูร่วมกันอ่านคาคล้องจองที
ละวรรคจนจบ “เก็บของ”
๓. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการเก็บของเล่น ๒. เครื่องเคาะจังหวะ
ของใช้เข้าที่โดยใช้คาถามดังนี้
- ถ้าเด็กไม่เก็บของเข้าที่จะเกิดอะไรขึ้น
๔. ครูชวนเด็กช่วยกันเก็บของ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่าทาง
ประกอบเพลงรถไฟอย่าง
มีความสุข

สังเกต
๑. การฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเก็บของเล่น
เข้าที่
๒. การอ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะ
ทางานศิลปะอย่าง
มีความสุขได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุมประสบการณ์
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้

(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ กิจกรรม
การพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ “การพิมพ์ภาพจาก
เศษวัสดุ” และสาธิตขั้นตอนการทา
3. เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรม ๑ กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
และนาไปติดแสดง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ
3. สีน้า
4. จานสี
๕. ผ้าเช็ดมือ

สังเกต
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
การทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การปฏิบัติตนให้
เล่นและทา
ปลอดภัยใน
กิจกรรมอย่าง
ชีวิตประจาวัน
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
ของใช้ที่คู่กันได้

(๑๓) จับคู่
การเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาเด็กลงสนามให้เด็กอบอุ่นร่างกายด้วย
การวิ่งอยู่กับที่
2. ครูแนะนาวิธีเล่น โดยให้เด็ก จับคู่ และให้
แต่ละคู่จับมือกันไว้
3. เมื่อได้ฟังคาสั่งให้เด็กปฏิบัติตามและต้องไม่ให้
ทีม่ ือจับ นั้นหลุดจากกัน เช่น เดินไปข้างหน้า
เดินไปด้านหลัง นั่งลง ยืนขึ้น เป็นต้น
4. เด็กเล่นซ้าอีก ๑ ครั้ง
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย

1. นกหวีด

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้ที่คู่กัน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
๓. ครูแจกเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นให้
แต่ละกลุ่มเล่น
3. ครูพาเด็กนาของใช้ไปเก็บที่และชมเชยเด็ก
ที่ช่วยเก็บของใช้

เกมจับคู่ภาพของใช้ที่คู่
กัน

สังเกต
การจับคูภ่ าพเหมือนของ
ใช้ที่คู่กัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่า
กายบริหาร
ประกอบเพลงเล่น
แล้วเก็บอย่างมี
ความสุขได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเล่นที่
ถูกวิธีได้
๒.อ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

(๒) การฟังและ
การเล่นอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(๔) การพูดความรู้สึก
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆอย่างอิสระตาม
จังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูอ่านเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
3. เด็กและครูอ่านเนื้อเพลงพร้อมกัน
๔. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
๕. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ให้ทาท่ากายบริหารอย่าง
อิสระ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๒. เพลงเล่นแล้วเก็บ การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่ากาย
บริหารประกอบเพลงเล่น
แล้วเก็บอย่างมีความสุข

1. ครูจัดเด็กนั่งเป็นครึ่งวงกลม
2. ครูนาของเล่นมาวางเรียงกันเด็กและครูร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับของเล่นโดยใช้คาถามดังนี้
- ของเล่นบนโต๊ะมีอะไรบ้าง
- เล่นอย่างไรจะปลอดภัย
๓. อาสาสมัครเด็กเลือกของเล่นและเล่นให้เพื่อนดู
ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเล่น
๔. เด็กเล่นของเล่นโดยครูคอยให้ความช่วยเหลือ
๕. เด็กแต่ละคนนาของเล่นไปเก็บที่

ของเล่นหลายๆ
ประเภท

สังเกต
๑. การฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องการเล่นที่ถูกวิธี
๒. การอ่านข้อความ
ด้วยภาษาของตน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ศิลปะสร้างสรรค์ (๒) การหยิบและ
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด การร้อย
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ ซม. ได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุมประสบการณ์
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้

(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
- การร้อยหลอดดูดน้า
2. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตขั้นตอนการร้อย
ดังนี้
๒.๑.จับปลายเชือกด้วยมือข้างที่ถนัดห่างจาก
ปลายด้านที่ไม่มีเชือกประมาณ ๖ ซม.
ถือหลอดดูดน้าด้วยมืออีกข้างหนึ่งสอดปลาย
เชือกเข้าไปในรูของหลอดดูดน้า ใช้มือข้างที่
ถนัดจับปลายด้านไม่มีเชือกปล่อยให้หลอด
ดูดน้าเคลื่อนลงไปตามเชือก หรือใช้มือช่วยดัน
ลูกปัดให้เคลื่อนลงไปตามเชือก
3. ครูจัดเด็กเป็นวงกลมปฏิบัติกิจกรรมพร้อมครู
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.หลอดดูดน้าขนาด
สังเกต
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
ตัดเป็นท่อนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง๑ ซม.
ประมาณ ๑ นิ้ว
๒. เชือกสาหรับผูกรองเท้า

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
2. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน

เกมการศึกษา
(๑๓) จับคู่
จับคู่ภาพที่กาหนดได้ การเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. นาเด็กลงเล่นบริเวณที่เล่นน้า-เล่นทราย
2. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์เล่นน้าและเล่นทราย
3. ครูแนะนาวิธีก่อทรายเป็นรูปทรง
4. เด็กเล่นอิสระครูคอยให้ความช่วยเหลือ
๕. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ และทาความ
สะอาดร่างกายตนเอง

อุปกรณ์การเล่นน้า เล่นทราย

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
๓. ครูแจกเกมจับคู่ภาพเหมือนของเล่นให้
แต่ละกลุ่มเล่น
3. ครูพาเด็กนาของใช้ไปเก็บที่และชมเชยเด็กที่
ช่วยเก็บของใช้

เกมจับคู่ภาพของใช้ที่มี
จานวนที่เท่ากัน

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๐. การต่อภาพให้สมบูรณ์

9. การจับคู่ภาพที่กาหนด

6. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
7. การฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง
8. การอ่านข้อความด้วยภาษาของตน

5. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

4. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

3. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.

2. การวิ่งแล้วหยุด

1. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยที่ ๑๓ หน่วยของเล่นของใช้
ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสติปัญญา
สังคม

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง

๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
๒0.
คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม

๑๐. การต่อภาพให้สมบูรณ์

9. การจับคู่ภาพที่กาหนด

6. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
7. การฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง
8. การอ่านข้อความด้วยภาษาของตน

5. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

4. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

3. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.

2. การวิ่งแล้วหยุด

1. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
ด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. ชื่อชุมชน/สถานที่สาคัญในชุมชน
1. ชื่อชุมชน
1. ชื่อชุมชนของฉัน
2. สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
2. คาขวัญหัวหิน
2. คาขวัญหัวหิน
3. สถานที่ในชุมชน
3. สถานที่ในชุมชน (วัดไกลกังวลและตลาด) 3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน
- พระราชวังไกลกังวล
๔ .ประโยชน์ของสถานที่ในชุมชนและวิธีดูแล 4. การคัดแยกขยะ
5. อาชีพในชุมชน
- ตลาด
รักษาความสะอาด
- วัด
6. การเล่นและทากิจกรรมด้วยตนเองและ
๕. การละเล่นไทย
- โรงเรียน
กับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
๖. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
- สถานีตารวจ
7. การกล้าแสดงออก
๗. การสังเกตเปรียบเทียบความแตกต่าง
- โรงพยาบาล
8. ความพอใจในตนเอง
- สถานีรถไฟ
๘. การสังเกตความสัมพันธ์
9. การชื่นชมและแสงออกทางศิลปะ ดนตรี
4. ตัวอย่างคนในชุมชน
๙. การสังเกตรายละเอียดของภาพ
และการเคลื่อนไหว
(เรื่องความอดทน โผน กิ่งเพชร)
10. การพูดแสดงความคิดความรู้สึก และ
5. การละเล่นไทย
ความต้องการ
6. อาชีพของคนในชุมชน
11. การจาแนกจัดกลุ่มรูปทรงเรขาคณิต
- ค้าขาย
12. การสังเกตรายละเอียดของภาพ
- ประมง
13. จานวนและความสัมพันธ์
- ท่องเที่ยว
14. การจัดหมวดหมู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
7. การคัดแยกขยะ
๘. จัดกลุ่มลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกต
๙. จับคู่ภาพกับคา
๑๐. เรียงลาดับเหตุการณ์
๑๑. คัดแยกการจับกลุ่มและการจาแนกสิ่งต่างๆ
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

รายการ
อนุบาลปีที่ 1
มาตรฐาน
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
ตัวบ่งชี้
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1) (๒.๑.๓) (๒.๑.๔)
สภาพที่พึงประสงค์ มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (๔.๑.๒) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๒)
มฐ 6 ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑) (๖.๒.๒) (๖.๓.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑) (๘.๓.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.1 (๑๐.1.๑) (๑๐.๑.๒)
(๑๐.๑.๓) (๑๐.๑.๔)
ประสบการณ์
ร่างกาย
สาคัญ
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่

อนุบาลปีที่ 2
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1) (๒.๑.๓) (๒.๑.๔)
มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑) (๕.๒.๒)
มฐ 6 ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑) (๗.๑.๒)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

อนุบาลปีที่ 3
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)
ตบช ๕.๒ (๕.๒.๒)
มฐ 6 ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน 1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(3) การปั้น
ในการขว้างการจับ การโยน
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
การเตะ
ประจาวัน
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ
(3) การปั้น
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
การฉีก การตัด การปะ
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
อารมณ์
1.2.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
๑.๒.๔ (๒) การเล่นบทบาทสมมติ

สังคม
1.3.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๕ (๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

อนุบาลปีที่ 2
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
อารมณ์
1.2.๑ (๑) การฟังเพลง ร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๓ (๒) ฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(๓) การสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.๒ (๑) การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
อารมณ์
๑.๒.๑ (๑) การฟังเพลง การร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ

สังคม
1.3.1 (๒) การปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่ทาวัสดุหรือสิ่งของ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
๑.๓.๗ (๑) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

สติปัญญา
1.4.1 (๓) การฟังเพลงนิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
1.4.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
๑.๔.๔ (๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ (๒) การเล่น การทางานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา 1.4.1 (๓) การฟัง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อย
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
กรอง หรือเรื่องราวต่างๆ
ประสบการณ์ของตนเอง
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
และความต้องการ
ที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ตัวอักษร คาและข้อความ
ของตนเองหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
1.4.๒ (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
ตนเอง
การจาแนกสิ่งต่างๆตามสัญลักษณ์
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น
และรูปร่างรูปทรง
และการกระทาต่างๆ
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ของสิ่งต่าง

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
(๑๓) การจับคู่เปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะของความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

คณิตศาสตร์

๑. การเรียงลาดับสั้น – ยาว
๒. จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
๓. จับคู่ภาพเหมือนกัน
๔. นับโดยมีเครื่องเคาะจังหวะ ๑ – ๓

๑. การจับคู่ภาพกับจานวน ๑ – ๕
๒. ตาแหน่งทิศทาง ระยะทาง
๓. การจาแนกภาพที่สัมพันธ์กัน

วิทยาศาสตร์

- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง

- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 3
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. นับเรียงลาดับ ๑ – ๓๐
๒. จัดหมวดหมู่ภาพ
๓. เรียงลาดับเหตุการณ์
- ทักษะการสังเกต

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๒. การรู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
ผู้วาด ชื่อเรื่อง
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๓. การตั้งคาถามในเรื่องที่ตนสนใจ
๔. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
๕. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
แนวคิด

ชุมชนคือที่ตั้งของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนหลายกลุ่มมาอยู่ รวมกันในพื้นที่เดียวกัน มีความแตกต่างกัน โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือกันมีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น สถานที่สาคัญในชุมชนมีทั้งสถานที่บริการและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ตลาด ฯลฯ
เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนควรช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน การรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ของทุกคน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
สาระการเรียนรู้
การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทา
1.เล่นและทากิจกรรม 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัยได้เมื่อ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และมีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
มีผู้ชี้แนะ
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.1 เดินตามแนวที่ 2.เคลื่อนไหวร่างกาย 1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ อย่างคล่องแคล่ว
กาหนดให้
อยู่กับที่และเคลื่อนที่ ตนเอง
เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์และ
2.1.3 วิ่งแล้วหยุดได้ ได้
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
คล่องแคล่วและประสาน
ทรงตัวได้
2.1.4 รับลูกบอลโดย
ในไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
สัมพันธ์กัน
ใช้มือและลาตัวช่วย

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ชื่อชุมชนของฉัน
2. คาขวัญหัวหิน
3. สถานที่ในชุมชน
(วัดไกลกังวลและ
ตลาด)
๔. ประโยชน์ของ
สถานที่ในชุมชนและ
วิธีดูแลรักษาความ
สะอาด
๕. การละเล่นไทย
๖. การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

สภาพที่พงึ ประสงค์
3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออก

4.1 สนใจ มีความสุข
4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่านศิลปะ และแสดงออกผ่านงาน
ดนตรีและการเคลื่อนไหว ศิลปะ
๔.๑.2 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. กล้าพูดกล้า
แสดงออกได้
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสงวงหาความรู้
(2) การตั้งคาถามในเรื่องที่ตนเองสนใจ

4. ทางานศิลปะอย่าง
มีความสุข
5. ร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(5) การทางานศิลปะ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ

สาระที่ควรเรียนรู้
๗. การสังเกต
เปรียบเทียบความต่าง
๘. สังเกตความสัมพันธ์
๙. การสังเกต
รายละเอียดของภาพ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 5
5.2 มีความเมตตากรุณา 5.2.2 แบ่งปันผู้อื่นได้
มีคุณธรรม และจริยธรรม
มีน้าใจ และช่วยเหลือ
เมื่อมีผ้ชู ี้แนะ
และมีจิตใจที่ดีงาม
แบ่งปัน
มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.2 มีวินัยในตนเอง

มาตรฐานที่ 7
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
รักธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
6. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้อื่นชี้แนะ

6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
6.2.2 เข้าแถว
ตามลาดับก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

7. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
8. เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

6.3.1 ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

9. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1๐. มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.2.2 การเล่น
(1)การเล่นอิสระ
(3)การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(1)การร่วมกาหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
1.3.3 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
7.2 มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น

สภาพที่พงึ ประสงค์
7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1๑. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

8.2.1 เล่นร่วมกับ
เพื่อน
8.3.1 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

12. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้
13. ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวการเล่น
14. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาและผู้ตามได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.3.5 การเล่นและทางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(2) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
1.3.7 การยอมรับใน
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถ
มีความสามารถในการคิดที่ ในการคิดรวบยอด
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

สภาพที่พงึ ประสงค์
10.1.1 บอกลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ จาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
10.1.2 จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว
10.1.3 คัดแยกสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน
10.1.4 เรียงลาดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ลาดับ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
14. ร่วมเล่นเกม
การศึกษาได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(9) การเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวนของสิ่งต่างๆ

วันที่
1

2

3

4

5

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยชุมชนของเรา
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ชื่อชุมชน
1. การปั้นดินน้ามันตาม เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวร่างกาย
(หัวหินของฉัน)
อิสระ
ประสบการณ์
พร้อมจังหวะช้า-เร็ว
2. การวาดภาพตาม
(เพลงกามือขึ้นและ
อิสระ
หมุน)
คาขวัญหัวหิน
1. การปั้นแป้งโด
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ตามอิสระ
ประสบการณ์
- เคลื่อนไหวตาม
2. สร้างภาพโดย
เสียงเพลงดนตรี
การ ฉีกปะ ตาม
(โอ้ทะเลแสนงาม)
จินตนาการในหัวข้อ
ทะเล
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
สถานที่ในชุมชน
1. การพิมพ์ภาพจาก
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวโดยควบคุม (วัดไกลกังวล)
วัสดุท้องถิ่น
ประสบการณ์
ตนเองในทิศทาง ระดับ *ฝึกมารยาทในการไหว้* 2. การปั้นดินน้ามันตาม
และพื้นที่
อิสระ
(สวัสดีความรัก)
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
สถานที่ในชุมชน
1. การปั้นดินน้ามันตาม เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวตามคาสั่ง (ตลาด)
อิสระ
ประสบการณ์
โดยมีเครื่องเคาะจังหวะ
2. วาดภาพตาม
(จานวนนับ 1 - 3)
จินตนาการในหัวข้อ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ตลาด
1. การปั้นแป้งโด
บอกถึงประโยชน์ของ
เล่นตามมุม
ตามอิ
ส
ระ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
สถานที่และวิธีดูแล
ประสบการณ์
2. การประดิษฐ์ของเล่น
- เคลื่อนไหวโดยมีผู้นา รักษาความสะอาด
ของใช้จากวัสดุที่
และผู้ตาม
เหลือใช้

การเล่นกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม
อิสระ

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

เดินตามแนวและ
เส้นทางที่กาหนด

การเรียงลาดับ
ภาพสั้น-ยาว

เล่นการละเล่นไทย
มอญซ่อนผ้า

เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ชุมชนของเรา

เล่นวิ่งเก็บของ

เกมภาพตัดต่อ
ภาพตลาด
4 ชิ้น

เล่นลิงชิงบอล

เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ (ลอดโต)

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมจังหวะช้า – เร็ว
๒. เคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี
๓. เคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
๔. เคลื่อนไหวตามคาสั่งโดยมีเสียงเคาะ
จังหวะพร้อมวัสดุอุปกรณ์
๕. เคลื่อนไหวโดยมีผู้นาและผู้ตาม

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อชุมชน
คาขวัญหัวหิน
สถานที่ในชุมชน (วัดไกลกังวล)
สถานที่ในชุมชน (ตลาด)
ประโยชน์ของสถานที่ในชุมชนและวิธีดูแล
รักษาความสะอาด

หน่วย
ชุมชนของเรา

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การปั้นดินน้ามันตามอิสสระ
- การวาดรูปภาพตามอิสระ
๒. การปั้นแป้งโดตามอิสระ
- สร้างภาพโดยการฉีก ปะตามจินตนาการ
ในหัวข้อทะเล
๓. การพิมพ์ภาพจากวัสดุท้องถิ่น
- การปั้นดินน้ามันตามอิสระ
๔. การปั้นดินน้ามันตามอิสระ
- วาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อตลาด
๕. การปั้นแป้งโดตามอิสระ
- การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ จากวัสดุ
ที่เหลือใช้

เล่นตามมุมประสบการณ์
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เดินตามแนวที่กาหนดและเส้นทางที่กาหนด
๓. เล่นการละเล่นไทยมอญซ่อนผ้า
๔. เล่นวิ่งเก็บของ
๕. เล่นลิงชิงบอล

๑. เกมจับคู่ภาพเหมือน
๒. เกมการเรียงลาดับภาพสั้น – ยาว
๓. เกมการจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ชุมชน
ของเรา
๔. เกมภาพตัดต่อ
๕. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกชื่อชุมชนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

(4) การพูดแสดง
ชื่อชุมชนของฉัน
ความคิด ความรู้สึก
(2) การตั้งคาถามใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

เนียมหอม
สือ่

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ 2. เพลงกามือขึ้น
ได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น แล้วหมุนๆ
ทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “กามือขึ้นแล้ว
หมุน” ทาท่าทางประกอบจังหวะ ช้า-เร็ว

1. ครูให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิม โดยการซักถาม
เกี่ยวกับบ้านที่เด็กอยู่และสถานที่อื่นๆที่อยู่ใกล้
บ้าน
2. ครูทบทวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ของชุมชนและ
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องร่วมกัน
3. ครูนาภาพสถานที่สาคัญต่อชุมชน มาให้เด็ก
สังเกตภาพทีละภาพ แล้วให้เด็กแต่ละคนที่มีบ้าน
ใกล้สถานทีใ่ นภาพ ออกมายืนประจาจุด/ภาพที่ครู
จัดวาง
4. ครูและเด็กช่วยกันนับจานวนคนที่ยืนประจา/
ภาพของสถานที่นั้นๆพร้อมๆกัน
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปสถานที่อาศัยของ
นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันรวมเป็นชุมชน
เรียกว่า ชุมชนหัวหิน

๑. ภาพวัด
๒. ภาพบ้าน
๓. ภาพทะเล
๔. ภาพโรงเรียน

การประเมินผล
สังเกต
การร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข

สังเกต
การบอกชื่อชุมชนได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
2. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
1. เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยได้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการเล่น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

(5) การทางานศิลปะ
(4) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงกามือขึ้นแล้วหมุน
และทาท่าทางประกอบเพลง
๒. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๒.1 การปั้นดินน้ามันอย่างอิสระ
๒.2 การวาดรูปตามอิสระ
๓. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
๔. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้คาแนะนา
การใช้ดินน้ามัน การใช้สีเทียน และอุปกรณ์ในการ
วาดภาพ
๕. ให้เด็ก 4 – 5 คนนาผลงานมานาเสนอให้เพื่อน
ชื่นชม

1. ดินน้ามัน
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน
4. แผ่นรองปั้น

(๒)การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(2)การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

(๒)การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่น เครื่องเล่นสนาม
เครื่องเล่นสนาม
2. ครูพาเด็กไปที่สนามเด็กเล่น ครูแนะนาให้เด็ก
รู้จักเครื่องเล่นแต่ละชนิดและฝึกให้เด็กได้เล่นอย่ าง
ปลอดภัยและถูกวิธีโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ครูพาเด็กไปล้างมือ ก่อนกลับเข้าห้องเรียน

การประเมินผล
สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน
2. การแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
สังเกต
1. การเล่นและ
ทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย
2. การปฏิบัติตาม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ร่วมเล่นเกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การปฏิบัติงาน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

การสังเกตความ
เหมือนความต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับภาพชุมชนของฉัน
เกมจับคู่ภาพเหมือน
2. ครูสาธิตวิธีการเล่นจับคู่ภาพเหมือนชุมชน
ชุมชนของฉัน
ของฉัน
3. ครูขออาสาสมัครเด็กออกมาเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือนชุมชนของฉัน โดยนาภาพที่เหมือนกัน
จับคู่มาวางเรียงเป็นคู่
4. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 - 2 กลุ่ม
รับเกมจับคู่ภาพเหมือนชุมชนของฉัน ไปเล่น
กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิ ม หมุนเวียนให้
เด็กทุกกลุ่มได้เล่นเกมการศึกษาชุดใหม่
5. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กช่วยกัน
เก็บของเข้าที่

การประเมินผล
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเล่น
สังเกต
การเล่นเกมการศึกษา

เนียมหอม
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้าพูด กล้าแสดงออก
ได้เหมาะสมกับวัย

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(3) การฟังเพลง
นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ

(3) การปั้นแป้งโด
(4) สร้างภาพโดยการ
ฉีก ปะ ตาม
จินตนาการ ในหัวข้อ
ทะเล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
1. เพลงโอ้ทะเล
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเคลื่อนไหว แสนงาม
ในท่าต่าง ๆ
2. เนื้อเพลง
2.เด็กและครูร่วมกันร้องและทาท่าทางประกอบ เพลง
โอ้ทะเลแสนงาม
คาขวัญหัวหิน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับคาขวัญหัวหิน
คาขวัญหัวหิน
2. ครูพูดคาขวัญหัวหิน และให้เด็กพูดคาขวัญตามครู
ทีละวรรค“ท่องเที่ยวหัวหิน แวะถิ่นมนต์ขลัง
ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม”
3. ครูและเด็กพูดคาขวัญหัวหิน พร้อมกัน
4. ครูและเด็กร่วมกันสรุป “คาขวัญหัวหิน”
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง โอ้ทะเลแสนงามและ
ทาท่าทางประกอบเพลง
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
2.1 การปั้นแป้งโด
2.2 สร้างภาพโดยการฉีกปะ ตามจินตนาการ
ในหัวข้อทะเล
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้คาแนะนา
การใช้แป้งโด และอุปกรณ์ในการฉีกปะ

1. แป้งโด
2. กระดาษสี
3. กระดาษ
4. กาว
5. แผ่นรองปั้น

การประเมินผล
สังเกต
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข
สังเกต
การกล้าพูด
กล้าแสดงออกได้
เหมาะสมกับวัย

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
2.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
1. เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยได้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการเล่น
กิจกรรมเกมการศึกษา
ร่วมเล่นเกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
5. ให้เด็ก 4 - 5 คนนาผลงานมานาเสนอให้เพื่อน
ชื่นชม

สือ่

(๒) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น มุมประสบการณ์
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กช่วยกัน
เก็บของ

(2) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเดินตามเส้นทางที่
กาหนด
2. ครูสาธิตการเดินตามเส้นทางที่กาหนดโดยมีกรวย
วางแบ่งเด็กออกเป็น ๕ กลุ่ม แล้วให้เด็กเดินตาม
เส้นทางที่กาหนดทีละกลุ่ม ครูสังเกตการเดินของเด็ก
เป็นรายบุคคล
3. ครูและเด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์
4. ครูพาเด็กไปทาความสะอาดร่างกาย

(2) การเล่นหรือทา การสังเกต
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม เปรียบเทียบความ
เพื่อน
แตกต่าง
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

1. ครูสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของที่มีความสั้น-ยาว
แตกต่างกัน
2. ครูนาภาพสิ่งของที่ สั้น-ยาว ต่างกัน ให้เด็กสังเกต
ภาพตามลาดับ สั้น - ยาว
๓. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลาดับภาพ สั้น-ยาว
๔. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
เรียงลาดับภาพสั้น - ยาว กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
๕. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กช่วยกัน
เก็บของเข้าที่

กรวย

การประเมินผล
สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน
2. การแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
สังเกต
การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น

สังเกต
1. เกมเรียงลาดับ การเล่นเกมการศึกษา
ภาพสั้น - ยาว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. กล้าพูด
กล้าแสดงออกได้
เหมาะสมกับวัย
2. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนโดยควบคุม
ตนเองในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
(3) การฟังเพลงคา
นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(2) การปฏิบัติตน สถานที่ในชุมชน
ตามวัฒนธรรม
(วัดไกลกังวล)
ท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย
(4) การพูด
การแสดงความคิด
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ
2. ครูพูดเนื้อเพลงและให้เด็กพูดตามครู
3. ครูร้องเพลง สวัสดีความรักให้เด็กฟัง
4. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงสวัสดีความรักและ
ปรบมือให้จังหวะพร้อมกัน
5. ให้เด็กเคลื่อนไหวโดยทาท่าทางประกอบเพลง
สวัสดีความรัก
1. ครูสนทนาทบทวนกับเด็กเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
ในชุมชนของเด็ก
2. ครูและเด็กระดมความคิดเกี่ยวกับสถานที่ เด็กๆ
ชอบในชุมชน ครูเขียนชื่อสถานที่ในชุมชน ที่เด็กๆ
บอกบนกระดาน สรุปได้ว่า เด็กอยากรู้เรื่อง
วัดไกลกังวล
3. ครูนาภาพวัดไกลกังวลมาให้เด็กดูพร้อมทั้ง
สนทนาร่วมกับเด็กและครูสาธิตการปฏิบัติตนใน
การไปวัด เช่น การไหว้
4. ครูและเด็กฝึกมารยาทในการไหว้พร้อมกัน

เนียมหอม
สือ่

การประเมินผล

สังเกต
1. เพลงสวัสดีความ การร่วมกิจกรรมการ
รัก
เคลื่อนไหวประกอบ
2. เครื่องเคาะจังหวะ เพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

๑. ภาพวัดไกลกังวล
๒. ภาพบ้าน
๓. ภาพทะเล
๔. ภาพโรงเรียน

สังเกต
1. กล้าพูด กล้า
แสดงออกได้
เหมาะสมกับวัย
2. การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
2.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

(2) การพิมพ์
(3) การปั้น

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดีความรักและ
ทาท่าทางประกอบเพลง
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
2.1 การพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุท้องถิ่น เช่น
พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
2.2 ปั้นดินน้ามัน
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างเด็กทากิจกรรม ครูคอยให้คาแนะนา
การพิมพ์ภาพ การใช้ดินน้ามัน
5. ให้เด็ก 4 - 5 คน นาผลงานมานาเสนอให้เพื่อน
ชื่นชม

1. ก้านกล้วย
2. กระดาษ
3. ดินน้ามัน
4. แผ่นรองปั้น
5. เพลงสวัสดี
ความรัก

(๒) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
เคลื่อนที่

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่น
มอญซ่อนผ้า
2. ครูให้เด็กนั่งเป็นวงกลมและขออาสาสมัครมา
เล่นมอญซ่อนผ้าให้เพื่อนๆดู
3. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงและเล่นมอญซ่อน
ผ้า
4. ครูพาเด็กไปทาความสะอาดร่างกาย

การประเมินผล
สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน
2. การแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สังเกต
1. เพลงมอญซ่อนผ้า การเคลื่อนไหวอยู่กับ
2. ผ้าหรือตุ๊กตา
ที่และเคลือ่ นไหว
3. เครื่องเคาะจังหวะ เคลื่อนที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ร่วมเล่นเกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นหรือทา การสังเกต
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม ความสัมพันธ์
เพื่อน
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ชุมชน
ของเรา ให้เด็กสังเกตภาพและสัญลักษณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน
2. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ชุมชนของเรา
3. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม รับเกม
จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ชุมชนของเรา ส่วน
กลุ่มอื่นๆเล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กช่วยกัน
เก็บของเข้าที่

สือ่

การประเมินผล
สังเกต
เกมจัดหมวดหมู่ภาพ การเล่นเกมการศึกษา
กับสัญลักษณ์ชุมชน
ของเรา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
๒. เคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. จัดกลุ่มตามลักษณะ
ที่สังเกต
2. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์

(2) การใช้วัสดุและ สถานที่ในชุมชน
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง (ตลาด)
คุ้มค่า
(5) การคัดแยก การ
จัดกลุ่มและจาแนก
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะ รูปร่าง
รูปทรง
(2) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

หอม
สือ่

การประเมินผล

สังเกต
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
๑. เครื่องเคาะจังหวะ ๑. การร่วมกิจกรรม
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ ๒. สิ่งของที่เตรียมมา การเคลื่อนไหว
ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
จากที่บ้าน เช่น ผัก ประกอบเพลงและ
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ผลไม้ อาหารแห้ง
ดนตรีอย่างมีความสุข
โดยถือสิ่งของที่เตรียมมาจากที่บ้านคนละ ๑ ชิ้น
อาหารกระป๋อง ฯลฯ
๒. การเคลื่อนไหว
เช่น ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ฯลฯ
พร้อมอุปกรณ์
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดในแต่ละครั้งให้หยุด อยู่ใน
ท่านั้นทันที
3. ครูและเด็กทากิจกรรมพร้อมกัน
สังเกต
1. ครูให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดที่ สิ่งที่เด็กเตรียมมา
1. การจัดกลุ่มตาม
เด็กรู้จัก ครูให้เด็กซักถามเพิ่มเติม
จากบ้าน เช่น ผัก
ลักษณะที่สังเกต
2. ครูให้เด็กนาสิ่งของที่เตรียมมาจากบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง
2. การใช้สิ่งของ
ผลไม้ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ฯลฯ มาวาง
อาหารกระป๋อง ฯลฯ เครื่องใช้อย่าง
รวมกันด้านหน้า
ประหยัดและพอเพียง
3. ครูและเด็กร่วมกันคัดแยกสิ่งของที่เด็กนามา
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
จากบ้านและจัดวางโดยสมมติให้เป็นตลาด ครูและ
3. การเก็บของเล่น
เด็กร่วมกันเล่นบทบาทสมมุติ แม่ค้าลูกค้า
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
4. เด็กร่วมกันเล่นบทบาทสมมุติ
ชี้แนะ
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปการประหยัดและอดออม
โดยนาสิ่งของที่มีอยู่ที่บ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทากิจกรรม
๖. ครูและเด็กช่วยกันเก็บของให้เรียบร้อย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
2.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าทีไ่ ด้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมการกลางแจ้ง
1. เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยได้
2. เข้าแถวตามลาดับ
ก่อน หลัง ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
3. ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการเล่นwfh

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

(5) การทางานศิลปะ
(4) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ

1. ครูให้เด็กพัก เตรียมพร้อมก่อนทากิจกรรม
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
2.1 การปั้นดินน้ามัน
2.2 การวาดภาพตามอิสระ
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างเด็กทากิจกรรม ครูคอยให้คาแนะนา
การใช้สีเทียน และอุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. ให้เด็ก 4 - 5 คน นาผลงานมานาเสนอให้เพื่อน
ชื่นชม

1. ดินน้ามัน
2. กระดาษ
3. สีเทียน
4. แผ่นรองปั้น

(๒) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์

การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเล่นวิ่งเก็บของใส่ อุปกรณ์ในการเล่น
ตะกร้า
เกมวิง่ เก็บของ
2. ครูแบ่งกลุ่มให้เด็กกลุ่มละ 5 คน เล่นเกม
วิ่งเก็บของและสาธิตวิธีการเล่นเกมและข้อตกลง
ร่วมกันในการเล่น
3. เด็กเล่นเกมวิ่งเก็บของ ทีละ ๒ กลุ่ม สลับกันจน
ครบ

การประเมินผล
สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน
2. การแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
สังเกต
1. การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย
2. การเข้าแถว
ตามลาดับก่อน หลัง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
ร่วมเล่นเกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การเล่นหรือทา การสังเกต
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม รายละเอียดของ
เพื่อน
ภาพ
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูและเด็กร่วมกันเก็บของให้เรียบร้อยหลังเล่น
เกมเสร็จ
5. ครูพาเด็กไปทาความสะอาดร่างกาย

สือ่

1. ครูนาภาพตลาดมาให้เด็กดูแล้วสนทนาเกี่ยวกับ เกมภาพตัดต่อตลาด
ภาพร่วมกับเด็ก
2. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อตลาด
3. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม รับเกม
ตัดต่อไปเล่น ส่วนกลุ่มอื่นๆเล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กช่วยกัน
เก็บของเข้าที่

การประเมินผล

สังเกต
การเล่นเกมการศึกษา

หอม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตามได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. กล้าพูด
กล้าแสดงออกได้
เหมาะสมกับวัย
2. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันทีโดยไม่ชนกัน
2. ให้เด็กอาสาสมัครมาเป็นผู้นาการเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะที่ครูเคาะ
3. ผลัดเปลี่ยนเด็กอื่นออกมาเป็นผู้นาการ
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะที่ครูเคาะ

การประเมินผล
สังเกต
๑. การร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข
๒. การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สังเกต
(1) การมีส่วนร่วม บอกถึงประโยชน์ 1.ครูให้เด็กดูภาพทะเลหัวหินและร่วมกันร้องเพลง ๑. ภาพทะเลสกปรก 1. การกล้าพูด กล้า
รับผิดชอบดูแลรักษา ของสถานที่และวิธี โอ้ทะเลแสนงามและทาท่าทางประกอบ
๒. ภาพทะเลสะอาด แสดงออกได้
สิ่งแวดล้อมทั้ง
ดูแลรักษาความ 2.ครูสนทนากับเด็กถึงประโยชน์ของทะเลและวิธี
เหมาะสมกับวัย
ภายในและภายนอก สะอาด
ดูแลรักษาความสะอาด
2. การมีส่วนร่วมดูแล
ห้องเรียน
3.ครูและเด็กร่วมกันสรุป โดยให้เด็กออกมาพูดถึง
รักษาธรรมชาติและ
ประโยชน์และวิธีการดูแลการรักษาความสะอาด
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ของทะเลให้สวยงาม
ชี้แนะ
๔.ครูมอบหมายให้เด็กเป็นจิตอาสาในการรักษา
ความสะอาดของชุมชน โดยในวันหยุดให้เด็ก
ถ่ายภาพการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดในชุมชน
คนละ ๑ ภาพ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตัวเอง

กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนได้
2.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
3.เก็บของเล่นของใช้เข้า
ทีไ่ ด้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
1. เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยได้
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับการเล่น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
1.ทางานศิลปะอย่าง
มีความสุข
2.แสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

(๒) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

(3) การปั้น
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับวัสดุที่เหลือใช้ เช่น
(3) การใช้วัสดุและ กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สิ่งของเครื่องใช้
2.1 การปั้นดินน้ามัน
อย่างคุ้มค่า
2.2 การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ครูสาธิตการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากวัสดุที่
เหลือใช้
5. ให้เด็ก 4 - 5 คน นาผลงานมานาเสนอให้เพื่อน
ชื่นชม

สือ่
1. แป้งโด
2. วัสดุที่เหลือใช้
เช่นกล่องยาสีฟัน
กล่องสบู่
3. กาว
4. แผ่นรองปั้น

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1. ครูสนทนากับเด็กถึงวิธีการเล่นน้า เล่นทราย
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๒ กลุ่ม เพื่อเล่นน้า เล่น
ทรายและสลับกัน
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น
4. ครูพาเด็กไปทาความสะอาดร่างกาย

บ่อน้า บ่อทราย

การประเมินผล
สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตัวเอง

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน
2. การแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
สังเกต
1. การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย
2. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ร่วมเล่นเกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นหรือทา การสังเกต
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม รายละเอียดของ
เพื่อน
ภาพ
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับสัตว์ในทะเลพร้อมทั้ง เกมลอตโต
ดูภาพประกอบ
2. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมภาพลอตโต เกี่ยวกับ
ทะเล
3. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม
รับเกมลอตโตไปเล่น ส่วนกลุ่มอื่นๆเล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็กช่วยกัน
เก็บของเข้าที่

การประเมินผล
สังเกต
การเล่นเกมการศึกษา

เลขที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
ชื่อ-สกุล
ด้านสังคม

15. การร่วมเล่นเกมการศึกษา

14. การปฏิบัตติ นเป็นผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

13. การปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น

12. การแล่นร่วมกับเพื่อน

11. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
10. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

8. การเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
9. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าทีเ่ มื่อมีผู้ชี้แนะ

6. การแบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

5. การร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

3. การกล้าพูด กล้าแสดงออก
4. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุลาดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

ด้านสังคม

15. การร่วมเล่นเกมการศึกษา

13. การปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เล่น
14. การปฏิบัตติ นเป็นผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

12. การแล่นร่วมกับเพื่อน

11. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
10. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

9. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

8. การเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าทีเ่ มื่อมีผู้ชี้แนะ

6. การแบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

5. การร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

4. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

3. การกล้าพูด กล้าแสดงออก

2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ส่วนประกอบของต้นไม้
2. ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้
3. การเจริญเติบโตของต้นไม้
4. ประโยชน์ของต้นไม้
5. การดูแลต้นไม้

อนุบาลปีที่ 2
1. ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้
2. รูปร่างและลักษณะของใบไม้
3. การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้
4. ประโยชน์ของต้นไม้
5. การประกอบอาหารจากพืช

อนุบาลปีที่ 3
1. ชื่อและลักษณะของต้นไม้
2. การจาแนกประเภทของต้นไม้
(ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ)
3. การทดลองการดูดน้าของราก
และหน้าที่ของราก
4. การบารุงดูแลรักษาต้นไม้
5. โทษของการทาลายป่า

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 7 ตบช. 7.1 (7.1.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 7 ตบช. 7.1 (7.1.1)
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
มฐ 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 7 ตบช. 7.1 (7.1.1)
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
ตบช. 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
มฐ 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการกลิ้งบอล การโยนบอล
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1)การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการรับบอล
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง

อนุบาลปีที่ 2
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง .
หรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ ตามลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

อนุบาลปีที่ 2
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

อนุบาลปีที่ 3
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
(18) การเล่นเกมทางภาษา
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนของสิ่งต่างๆ
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.4.4 เจตคติที่ ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

รายการ
คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
1. การนับปากเปล่า 1 - 5
2. นับและแสดงจานวน 1 - 2

อนุบาลปีที่ 2
1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน - ล่าง
3. การนับปากเปล่า 1 - 10
4. นับและแสดงจานวน 1 - 5

อนุบาลปีที่ 3
1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน – กลาง - ล่าง
3. ทิศทาง ซ้าย-ขวา
4. การนับปากเปล่า 1 - 20
5. นับและแสดงจานวน 1 - 9

วิทยาศาสตร์

-ทักษะการสังเกต

-ทักษะการสังเกต

1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา

พัฒนาทางภาษาและการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ

1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
คาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
คาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

หน่วยการจัดประสบการณ์สัปดาห์ที่ 15 หน่วยต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
แนวคิด

ต้นไม้มีหลายชนิด ประกอบด้วย ราก ลาต้น ใบและผล ต้นไม้เป็นสิ่งมี ชีวิตเจริญเติบโตได้ เป็นอาหารสาหรับมนุษย์และสัตว์ ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ให้ร่มเงา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษา
1.3.1 เล่น และทากิจกรรม
ความปลอดภัย อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

มาตรฐานที่ 2 2.1 เคลื่อนไหว 2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้มือ
กล้ามเนื้อใหญ่ ร่างกายอย่าง และลาตัวช่วย
และกล้ามเนื้อ
คล่องแคล่ว
เล็กแข็งแรง
ประสาน
ใช้ได้อย่าง
สัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและ ทรงตัวได้
ประสานสัมพันธ์กัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่น และทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

2. รับลูกบอลโดยใช้มือและลาตัว
ช่วยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้ บล็อก
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและ
กลุม่ ใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การกลิ้งบอล การโยนบอล

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ส่วนประกอบของ
ต้นไม้
2. ลักษณะ
ส่วนประกอบของต้นไม้
3. การเจริญเติบโต
ของต้นไม้
4. ประโยชน์ของต้นไม้
5. การดูแลต้นไม้
6. การนับปากเปล่า
1-5
7. นับและแสดง
จานวน 1 - 2

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2.2 ใช้มือ - ตา 2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ประสาน
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว
สัมพันธ์กัน
4.1 สนใจมี
4.1.1 สนใจมีความสุขและ
ความสุขและ แสดงออกผ่านงานศิลปะ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้มือเดียว
4. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

5. สนใจ มีความสุขและแสดง
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
จังหวะ และดนตรีได้
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
7.1 ดูแลรักษา 7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา 6. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ และสิง่ แวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
สิ่งแวดล้อม
มีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้

มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสาร
ให้เหมาะสม
กับวัย

9.1 สนทนา 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ 7. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ
โต้ตอบและเล่า พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
เรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง .
หรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถ
ในการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

10.1 มี
ความสามารถ
ในการคิด
รวบยอด

1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

10.1.1 บอกลักษณะของ
สิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

8. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้
9. บอกส่วนประกอบของต้นไม้
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสได้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.2 จับคูห่ รือ
10. จับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดยใช้ เพียงลักษณะเดียวได้
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน
เพียงลักษณะเดียว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งของ
ต่างๆในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ ตามลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยต้นไม้ที่รัก
วันที่
1

2

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ส่วนประกอบของต้นไม้
- เคลื่อนไหวประกอบ
ดนตรีบรรเลง

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพสีเทียน
ตามจินตนาการ
- ปั้นดินน้ามัน

เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
- รับโยนลูกบอล

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่
ภาพเหมือน
ส่วนประกอบ
ของต้นไม้
- เกมจับคู่ภาพใบไม้
กับเงาใบไม้

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงกิ่งก้านใบ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบคา
คล้องจองพรวนดิน

- ลักษณะส่วนประกอบ
ของต้นไม้

- เป่าสี
- ปั้นดินน้ามัน

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม

- การเจริญเติบโตของต้นไม้
- นิทานเรื่องต้นไม้น้อย

- กลิ้งสี
- ปั้นดินน้ามัน

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นน้าเล่นทราย - เกมจับคู่ใบไม้กับ
รูปงกลม
รูปวงรี
รูปหัวใจ

4

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามคาสั่ง

- ประโยชน์ของต้นไม้

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- กลิ้งลูกบอล

5

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
คาบรรยาย

- การดูแลต้นไม้
- ปฏิบัติการดูแลต้นไม้

- ตัดภาพจากแผ่นพับโฆษณา
- วาดภาพสีเทียน
ตามจินตนาการ
- ตัดปะภาพต้นไม้
- เป่าสี

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นน้าเล่นทราย - เกมการศึกษาจับคู่
ภาพใบไม้กับจานวน
1-2

3

- เกมภาพตัดต่อ
ต้นไม้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย หน่วยต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวประกอบดนตรีบรรเลง
2. เคลื่อนไหวประกอบเพลงกิ่งก้านใบ
3. เคลื่อนไหวประกอบคาคล้องจอง
4. เคลื่อนไหวตามคาสั่ง
5. เคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบคาบรรยาย

1.
2.
3.
4.
5.

ส่วนประกอบของต้นไม้
ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้
การเจริญเติบโตของต้นไม้
ประโยชน์ของต้นไม้
การดูแลต้นไม้

หน่วย
ต้นไม้ที่รัก
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1.
2.
3.
4.
5.

รับโยนลูกบอล
เล่นเครื่องเล่นสนาม
เล่นน้าเล่นทราย
กลิ้งลูกบอล
เล่นน้าเล่นทราย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการและปั้นดินน้ามัน
2. เป่าสีและปั้นดินน้ามัน
3. กลิ้งสีและปั้นดินน้ามัน
4. ตัด ปะและวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ
5. ตัดปะภาพต้นไม้และเป่าสี

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนส่วนประกอบของต้นไม้
2. เกมจับคู่ภาพใบไม้กับเงาใบไม้
3. เกมจับคู่ใบไม้กับรูป วงกลม รูปวงรี
รูปหัวใจ
4. เกมภาพตัดต่อต้นไม้
5. เกมจับคู่ภาพใบไม้กับจานวน 1-2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามเสียงเพลงดนตรีบรรเลง
2. เด็กๆ เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์ไปตาม
เสียงเพลง โดยสมมุติตนเองเป็นสัตว์น้อยใน
ป่าใหญ่ เดินชื่นชมธรรมชาติ ต้นไม้ ลาธาร เก็บ
อาหารในป่ากิน เล่นกับสัตว์น้อยใหญ่อย่างมี
ความสุข
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้าอีกครั้งโดยสมมุติเป็น
สัตว์ชนิดอื่นๆ
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมเสริม
(1) การสังเกต
ส่วนประกอบของต้นไม้ 1. สร้างข้อตกลงในการออกไปนอกห้องเรียนเพื่อ
ประสบการณ์
ลักษณะ ส่วนประกอบ เช่น ราก ลาต้น กิ่ง และ ไปสังเกตต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
บอกส่วนประกอบ ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ใบ
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเพื่อไปสารวจต้นไม้โดยใช้
ของต้นไม้ จากการ ประสาทสัมผัสอย่าง
ประสาทสัมผัส เช่น ตาดู มือคลาสัมผัส
สังเกตโดยใช้
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่าสิ่งที่พบเห็นจากการสังเกต
ประสาทสัมผัสได้ เหมาะสม
4. ครูนาต้นไม้จริง ที่มีส่วนประกอบต่างๆ เช่น
ราก ลาต้น กิ่ง และใบ มาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เด็ก
เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ว่ามีชื่อเรียกว่า
อะไรบ้าง
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เพลงดนตรีบรรเลง
สังเกต
ประกอบการเคลื่อนไหว ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

1. ต้นไม้ในบริเวณ
โรงเรียน
2. ต้นไม้มีส่วนประกอบ
เช่น ราก ลาต้น กิ่งและ
ใบ

สังเกต
การบอกส่วนประกอบของ
ต้นไม้ จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(3) การเล่นตาม
มุมประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอลโดยใช้
มือและลาตัวช่วย
ได้

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
กลิ้งบอล การโยนบอล

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ และปั้นดินน้ามัน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูแนะนากติกาและวิธีการเล่นให้เด็กดู พร้อม
ทั้งสาธิตวิธีการรับและโยนลูกบอล
2. เด็กยืนเป็นวงกลม ขออาสาสมัคร 1 คนยืนตรง
กลางวงพร้อมถือลูกบอล
3. ครูให้สัญญาณเริ่มเล่น เด็กที่ยืนอยู่ตรงกลาง
เรียกชื่อเพื่อนและโยนลูกบอลให้ เด็กที่ถูกเรียกชื่อ
รับลูกบอล และวิ่งมายืนตรงกลางวง แล้วเรียกชื่อ
เพื่อนคนถัดไป เด็กเล่นรับโยนลูกบอลจนครบ
ทุกคน
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. ดินน้ามัน

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

สังเกต
การรับลูกบอลโดยใช้มือ
และลาตัวช่วย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะเพียง
ลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ ตาม การจับคู่ความเหมือน
ลักษณะ รูปร่าง และ ส่วนประกอบของต้นไม้
จานวน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือนส่วนประกอบของต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษา
ชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือนส่วนประกอบของต้นไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน สังเกต
ส่วนประกอบของต้นไม้ การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ ลักษณะเพียงลักษณะเดียว
ที่เคยเล่นมาแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรม
(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ โดยควบคุมตนเอง
จังหวะ
ไปในทิศทาง ระดับ
สนใจ มีความสุข และพื้นที่
และแสดงท่าทาง (2) การเคลื่อนไหว
/ เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง
(3) การเคลื่อนไหว
จังหวะ และ
ตามเสียงเพลง/
ดนตรีได้
ดนตรี
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบของ
ต้นไม้โดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง

ลักษณะส่วนประกอบ
ของต้นไม้
1. ราก คือส่วนที่อยู่
ใต้ดิน
2. ลาต้น คือส่วนของพืช
ที่เจริญอยู่เหนือพื้นดิน
ต่อจากราก มีขนาด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตาม
2. เพลงกิ่งก้านใบ
ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
จังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
เคลือ่ นไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
การเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูสนทนาแนะนาเพลงกิ่งก้านใบ
การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงกิ่งก้านใบ
3. เด็กร้องเพลงตามครู พร้อมทาท่าทาง
ประกอบเพลงอย่างอิสระ
4. ปฏิบัติตามข้อ 3. ซ้าอีกครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็ก
พักผ่อนอิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบั ติ
กิจกรรมต่อไป
1. เด็กร่วมกันร้องเพลงกิ่งก้านใบ
ประกอบจังหวะ
2. ครูนาต้นไม้จริงที่มีส่วนประกอบ
สมบูรณ์ ทั้ง ราก ลาต้น กิ่ง และใบ
จานวนต้นเท่าจานวนกลุ่ม
3. แบ่งกลุ่มเด็กสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบของต้นไม้ ได้แก่ ราก ลา

1. เพลง กิ่งก้านใบ
2. ต้นไม้เท่าจานวน
กลุ่ม

สังเกต
การบอกลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ โดยใช้
ประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
เหมาะสม
รูปร่าง และลักษณะ
(4) การร้องเพลง
แตกต่างกันไป
3. กิ่ง คือส่วนของต้นไม้
ทีแ่ ยกออกมาจาก
ลาต้น
และแขนง
4. ใบ คือส่วนของพืช
ที่เกิดติดอยู่กับกิ่ง
แขนงหรือลาต้น
กิจกรรมศิลปะ (2) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
และการเล่นกับสี
สนใจ มีความสุข (3) การปั้น
และแสดงออก
(5) การทากิจกรรม
ผ่านงานศิลปะได้ ศิลปะต่าง ๆ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ
2. สีน้า
3. จานสี
4. หลอดสาหรับเป่า
5. ผ้าเช็ดมือ

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

ต้น กิ่ง และใบ อย่างละเอียดโดยใช้
ประสาทสัมผัส
4. เด็กแต่ละกลุ่มนาเสนอสิ่งที่สังเกตพบ
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงลักษณะ
ของส่วนประกอบของต้นไม้อีกครั้ง

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2
กิจกรรม ได้แก่ เป่าสี และปั้นดินน้ามัน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและ
ข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง
2 กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงาน

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุม
มุมประสบการณ์ใน
ประสบการณ์
ห้องเรียน
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ อย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติ
ศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้
เรียบร้อย
กิจกรรม
กลางแจ้ง
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

(5) การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ ตาม
จับคู่สิ่งต่างๆ โดย ลักษณะ รูปร่าง
ใช้ลักษณะเพียง และจานวน
ลักษณะเดียวได้

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่อง เครื่องเล่นสนาม
เล่นสนามแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนา
วิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้า
แถว
ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
ใบไม้มีรูปคล้ายรูป
เรขาคณิต เช่น
วงกลม วงรี และรูป
หัวใจ

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิต
วิธีการเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพใบไม้
กับเงาใบไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไป
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา ชุด
เดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับ
เปลี่ยนกันใน แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้อง
ได้เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพใบไม้กับ

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

1. เกมการศึกษาจับคู่ สังเกต
ภาพใบไม้กับเงาใบไม้ การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะเพียงลักษณะ
2. เกมการศึกษาชุด เดียว
อื่นๆที่เคยเล่นมาแล้ว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้
เงาใบไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิก
เล่นแล้ว

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกีย่ วกับเรื่อง
ที่ฟังได้

(3) การฟังเพลง
การเจริญเติบโตของ
นิทาน คาคล้องจอง ต้นไม้
หรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เช่น 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ก้มตัว เงยหน้าขึ้นข้างบน ยืดตัวให้สูง ย่อตัวให้ต่า 2. คาคล้องจอง
ฯลฯ และเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น วิ่ง
“พรวนดิน”
ทางซ้ายหรือทางขวา เดินด้วยปลายเท้าไป
ข้างหน้าหรือข้างหลัง ฯลฯ ประกอบจังหวะที่
ครูเคาะ และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดการ
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กพูดคาคล้องจอง “พรวนดิน” ตามครูทีละ
วรรค 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่าเด็กส่วนใหญ่จาได้
3. เด็กเคลื่อนไหวทาท่าประกอบคาคล้องจอง
“พรวนดิน” ตามความคิดของตนเอง
4. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 3 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

1. ครูเล่านิทานประกอบหุ่นมือ เรื่อง ต้นไม้น้อย
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาใน
นิทาน ดังนี้
- ต้นไม้น้อยเกิดมาได้อย่างไร
- ใบไม้มีรูปร่างต่างกันไหม
- ต้นไม้น้อยมีรูปร่างอย่างไร
- เด็กๆเคยเห็นใบไม้รูปวงกลมบ้างไหม
- เด็กๆเคยเห็นต้นอะไรที่ปลูกด้วยเมล็ดบ้าง

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

1. นิทาน เรื่อง ต้นไม้
น้อย
2. หุ่นมือ
3. ภาชนะใสที่ใส่ต้นถั่ว
เขียว 3 ลักษณะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

3. ครูแสดงภาชนะพลาสติกใสที่ปลูกถั่วเขียวไว้
จานวน 3 ใบ โดยมีลาดับขั้นการเจริญเติบโตดังนี้
- ใบที่ 1 เมล็ดถั่วที่ยังไม่งอก
- ใบที่ 2 เมล็ดที่มีรากงอกออกมา
- ใบที่ 3 มีลาต้นและใบเลี้ยง 2 ใบ
4. เด็กสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นถั่ว
ทั้ง 3 ลักษณะว่าแตกต่างกันอย่างไร
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมและสรุปเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
กลิ้งสี และ ปั้นดินน้ามัน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษ
2. สีน้า
3. ลูกแก้ว
4. ภาชนะใส่กระดาษ
สาหรับกลิ้ง เช่น
ฝากล่องกระดาษ A๔
หรือภาชนะที่มีขอบสูง
สาหรับกลิ้งลูกแก้ว
5. ดินน้ามัน

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ต าม ห้องเรียน
ความสนใจซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

เกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะเพียง
ลักษณะเดียวได้

(13) การจับคู่ ตาม
ลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

ชิ้นส่วนของต้นไม้ต่อ
รวมกันเป็นภาพใหญ่ที่
สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูแนะนาข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่นน้า อุปกรณ์เล่นน้าเล่นทราย
เล่นทรายแต่ละชนิด เช่น เครื่องมือตวงชนิดต่างๆ
กรวย พลั่วหรืออุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งแนะนา
วิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นน้าเล่นทรายโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
ทาความสะอาดอุปกรณ์ เข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกาย
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีการเล่น
เกมจับคู่รูปใบไม้กับรูปวงกลม รูปวงรี
รูปหัวใจ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกม
ที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคูร่ ูปใบไม้กับ
รูปวงกลม รูปวงรี
รูปหัวใจ
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

1. เกมจับคู่รูปใบไม้กับ สังเกต
รูปวงกลม รูปวงรี การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้
รูปหัวใจ
ลักษณะเพียงลักษณะเดียว
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ
ที่เคยเล่นมาแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จังหวะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

(3) การฟังเพลง
นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ

ประโยชน์ของต้นไม้
เช่น สร้างบ้านเป็นที่
อยู่อาศัยของคน
และสัตว์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ
เครื่องเคาะจังหวะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูกาหนดสัญญาณการปรบมือ เพื่อให้เด็กได้
เคลื่อนไหวตามคาสั่งการปรบมือ เช่น
- ปรบมือ 2 ครั้ง ให้นั่งลง
- ปรบมือ 3 ครั้ง ให้กระโดดไปข้างหน้า
- ปรบมือรัว ให้นอน
3. ให้เด็กสมมุติตัวเองเป็นต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้หรือกิ่งไม้
และทาท่าทางตามจินตนาการอย่างอิสระตามจังหวะที่ครู
เคาะ
4. เมื่อได้ยินสัญญาณการปรบมือให้เด็กปฏิบัติตาม
สัญญาณที่ตกลงไว้
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวตามจังหวะ

1. ครูสนทนาเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ประกอบภาพและ
ของจริง ต้นไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น เป็นบ้าน
ที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ เช่น
เก้าอี้ ตู้ เตียง ชั้นวางของ และเป็นอาหารของคนและสัตว์

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง

1. ภาพสิ่งของที่ทามา
จากต้นไม้
2. ของใช้ในห้องเรียน
เช่น โต๊ะ เก้าอี้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การพูดแสดง
สร้างสิ่งของเครื่องใช้
ความคิด ความรู้สึก และเป็นอาหาร
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้
มือเดียวได้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

2. สนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้
3. เด็กพูดคาคล้องจอง “ประโยชน์ของต้นไม้” ตามครู
ทีละวรรค 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่าเด็กส่วนใหญ่จาได้
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของต้นไม้

ชั้นวางของ ฯลฯ
3. คาคล้องจอง
ประโยชน์ของต้นไม้

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ ตัดภาพ
จากแผ่นพับโฆษณา และวาดภาพด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษวาดภาพ
2. แผ่นพับโฆษณา
หรือภาพจากวารสารที่
ไม่ใช้แล้ว
3. กรรไกรปลายมน
4. กาว
5. สีเทียน

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

กิจกรรม
กลางแจ้ง
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

(1) การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่การ
กลิ้งบอล การโยน
บอล

1. เด็กยืนเป็นวงกลมเตรียมพร้อมร่างกายโดยครูเป็นผู้นา 1. ลูกบอล
ให้เด็กปฏิบัติตาม
2. ขวดน้า
2. เด็กอาสาสมัครออกมาเป็นผู้นาในการทาท่าทาง
ประมาณ 3 – 4 คนและให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. ครูสาธิตวิธีการกลิ้งลูกบอลให้ชนขวดน้า
4. เด็กยืนเป็นแถวตอนตามความเหมาะสม
ให้เด็กที่อยู่หัวแถวถือลูกบอลไว้
5. ครูให้สัญญาณเด็กที่ถือลูกบอลกลิ้งบอลไปให้ชนขวดน้า
ให้ล้มลงให้มากที่สุด เปลี่ยนคนกลิ้งบอลไปเรื่อยๆ จนครบ
ทุกคน แถวไหนล้มมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
6. เด็กเข้าแถวทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

เกมการศึกษา
บอกลักษณะของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

(6) การต่อของชิ้น การต่อภาพต้นไม้
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้ ให้สมบูรณ์
สมบูรณ์ และการ
แยกชิ้นส่วน

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกม
การศึกษาภาพตัดต่อต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะนา
ใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด เดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษาภาพตัดต่อต้นไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สังเกต
การบอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

1. เกมการศึกษาภาพ
ตัดต่อต้นไม้
2. เกมการศึกษาชุด
อื่นๆที่เคยเล่นมาแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
2. คาบรรยาย
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบคาบรรยาย โดยให้เด็กคิดท่าทาง
ตามจินตนาการของตนเอง
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคาบรรยาย
ดังนี้ “เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ฉันรีบตื่นนอน เดิน
ไปในสวน นกหลายตัวบินไปมา บินสูงบ้างต่าบ้าง
นับดู 1 2 3 4 5 ต่างบินไปเกาะบนต้นไม้ จาก
ต้นนี้บินย้ายไปต้นโน้น สุนัขที่ฉันเลี้ยงไว้ กระโดด
เล่นไปทางซ้ายย้ายไปทางขวา สายลมพัดมารู้สึก
เย็นสบาย มองเห็นต้นมังคุดที่แม่ปลูกไว้ออกผล 1
ลูก 2 ลูก ฉันเขย่งปลายเท้าเก็บมังคุดแต่เก็บไม่ถึง
กระโดดอีกที ก็ยังเก็บไม่ได้ จึงเดินไปเอาไม้มา
สอยมังคุด มังคุดหล่นลงมาฉันรีบหลบ และค่อยๆ
เดินไปเก็บ 1 ลูก 2 ลูก วันนี้ฉันมีความสุขและ
สนุกจังเลย เดินถือมังคุดกลับเข้าไปในบ้าน”
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การมีส่วนร่วม
การดูแลรักษา
รับผิดชอบดูแลรักษา ต้นไม้ หมายถึง
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน การปฏิบัติดูแล
และภายนอก
บารุงรักษาพืชหรือต้นไม้
ห้องเรียน
ที่ปลูก ได้แก่ การรดน้า
(4) การเพาะปลูกและ การพรวนดิน
ดูแลต้นไม้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้
มือเดียวได้

(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูทบทวนคาบรรยายที่เด็กเคลื่อนไหว พร้อม
กับแสดงภาพประกอบต้นมังคุด หรือผลไม้อื่น ที่มี
ผลนับได้ 1 – 2 ผล ถ้าต้องการให้ผลไม้
มีผลเพิ่มขึ้นเป็น3 – 4 – 5 ผล จะต้องทาอย่างไร
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแล
ต้นไม้ให้เจริญเติบโตและมีผลเพิ่มขึ้น
3. ครูพาเด็กออกไปปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการรดน้า
และพรวนดิน ต้นไม้นอกห้องเรียน หรือ บริเวณ
โรงเรียน
4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปวิธีการดูแลต้นไม้
5. เด็กล้างมือเข้าห้องเรียน

1. ภาพต้นมังคุด
หรือผลไม้อื่น
2. ต้นไม้นอกห้องเรียน
3. บัวรดน้า

สังเกต
การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ตัดปะภาพต้นไม้ และ เป่าสี
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษสาหรับ
ปฏิบัติ 2 กิจกรรม
2. ภาพต้นไม้
3. กรรไกรปลายมน
4. สีน้า
5. หลอดสาหรับเป่า
6. กาว

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้
มือเดียว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม ห้องเรียน
ความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูแนะนาข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่นน้า อุปกรณ์เล่นน้าเล่นทราย
เล่นทรายแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
อย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นน้าเล่นทรายโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณห มดเวลาเด็ก เก็บอุปกรณ์ ทา
ความสะอาดอุปกรณ์ เข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

สังเกต
การเล่น และทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะเพียง
ลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การนับและแสดง ความคิดรวบยอดของ
จานวนสิ่งต่างๆใน
ชิ้นงาน ๑ – ๒
ชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ ตาม
ลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนา อุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาจับคู่ภาพใบไม้กับจานวน 1 - 2
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกม
ที่แนะนาใหม่ ไปเล่น กลุ่ม อื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่ม ต้องได้เล่น เกมการศึกษาจับคู่
ภาพใบไม้กับจานวน 1 - 2
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมการศึกษาจับคู่ สังเกต
ภาพใบไม้กับจานวน
การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้
1-2
ลักษณะเพียงลักษณะเดียว
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ
ที่เคยเล่นมาแล้ว

ชื่อ-สกุล

เลขที่
2. การรับลูกบอลโดยใช้มือและลาตัวช่วย

10. การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
เพียงลักษณะเดียว

9. การบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
ด้านอารมณ์จิตใจ
สังคม
8. การบอกส่วนประกอบของต้นไม้และ
ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

7. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

6. ความมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

/ เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

ด้านร่างกาย
4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงาน
ปะ
มีความสุขและแสดงท่าทาง
5.ศิลความสนใจ

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. การเล่น และทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

ชื่อ-สกุล

เลขที่

คาอธิบาย
2. การรับลูกบอลโดยใช้มือและลาตัวช่วย

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม
10. การจับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
เพียงลักษณะเดียว

9. การบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

8. การบอกส่วนประกอบของต้นไม้และ
ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

7. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

6. ความมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

/ เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงาน
ปะ
มีความสุขและแสดงท่าทาง
5.ศิลความสนใจ

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว

๑1
๑2
๑3
๑4
๑๕
๑6
๑7
๑8
๑9
๒0
1. การเล่น และทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
ด้านอารมณ์จิตใจ
สังคม
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

1. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง
2. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การบอกชื่อ ดิน หิน ทราย
4. ลักษณะ ดิน หิน ทรายความเหมือนความ
แตกต่างของดิน หิน ทราย
5. เมื่อเทน้้าที่ขุ่นลงในเครื่องกรองน้้าจาก หิน
ทรายน้้าจะใสขึ้น
6. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
7. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย

1. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียง
2. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การเล่าเรื่องเป็นประโยค
4. การจับคู่หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ ดิน หิน ทราย
5. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
6. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ
7. ในดิน หิน ทรายจะมีสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตอยู่
8. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
9. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาธรรมชาติ
รอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้
นาน ๆ
10. ลักษณะ ส่วนประกอบ ดิน หิน ทราย

1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง
2. บันทึกข้อมูลลักษณะของดิน หิน ทราย โดย
การวาดภาพ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน ทราย
(ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
4. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนกดิน
หินทราย
5. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
6. สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
7. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
8. เครื่องใช้ที่ท้าจากดิน หิน ทราย
9. ปฏิบัติจริงการใช้ดินหินทรายในการกรองน้้า
10. การดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่า
ดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

8. การดูแลรักษาดิน หิน ทราย

1

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3) มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2)

มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
(10.1.4)

ตบช 10.2 (10.2.2)

ตบช 10.2 (10.2.2)

ตบช 10.2 (10.2.2)

มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ตบช 12.2 (12.2.1)

ตบช 12.2 (12.2.1)

มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ประสบการณ์สาคัญ

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ้าวัน

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ้าวัน

2

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ้าวัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
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(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นและการท้างานร่วมกับผู้อื่น

ความคิดเห็น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
บทบาทสมาชิกของสังคม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
คุ้มค่า
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้า (3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
กลับมาใช้ใหม่
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้ว
น้ากลับมาใช้ใหม่
ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความ
ต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง
ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้า
กลับมาใช้ใหม่

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่าน
สื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้า แนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน

(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะความยาว/
ความสูงน้้าหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า
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(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนกสิ่ง
ต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ้าวัน
(14) การบอกและเรียงล้าดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้
(3) สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ

คณิตศาสตร์

1. นับปากเปล่า 1 - 5
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 2
3. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน

1. นับปากเปล่า 1 - 10
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 5
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
4. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ

1. นับปากเปล่า 1 - 20
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 9
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพดิน
หินทราย
4. เรียงล้าดับภาพอย่างน้อย 5 ล้าดับ

วิทยาศาสตร์

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
กรอง

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูล
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน
หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน
ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
3. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
4. การทดลองท้าเครื่องกรองน้้าอย่างง่าย
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง

การพัฒนาภาษาและ 1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
การรู้หนังสือ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
แนวคิด

ดิน หิน ทราย มีหลากหลายชนิดและมีลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในดิน หิน ทรายมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและท้า
1. เล่นอย่าง
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยเมื่อมีผู้
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ชี้แนะได้
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1 .3 วิ่งแล้วหยุดได้ 2. วิ่งแล้วหยุดได้
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ประสบการณ์สาคัญ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจ้าวัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ความปลอดภัยในการเล่น
2. การวิ่งแล้วหยุด
3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือห้องเรียน
4. การสร้างสรรค์งานศิลปะ
5. การชื่นชมและแสดงออกทางดนตรีและการ
เคลื่อนไหว
6. การท้างานที่ได้รับมอบหมาย
7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9. การบอกชื่อ ดิน หิน ทราย
10. ลักษณะ ดิน หิน ทรายความเหมือนความ
แตกต่างของดิน หิน ทราย
11. เมื่อเทน้้าที่ขุ่นลงในเครื่องกรองน้้าจาก หิน
ทรายน้้าจะใสขึ้น
12. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
13. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
14. การดูแลรักษาดิน หิน ทราย

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูดกล้า
มีสุขภาพจิตดีและมี ต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออก
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
3. กล้าพูดแสดงออกต่อ 1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
หน้ากลุ่มหรือห้องเรียน ร่วมใจ
ได้
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
1.4.1 การใช้ภาษา
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4. สร้างสรรค์งานศิลปะ 1.4.3 จินตนาการและความคิด
ได้อย่างมีความสุข
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ 5. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ประกอบเพลง จังหวะและ ได้
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3)การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
6. ท้างานที่ได้รับมอบหมายจน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือได้
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
7. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ สิ่งแวดล้อม
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่

มาตรฐานที่ 5
5.4 มีความ
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.4.1 ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.3 ประหยัด
และพอเพียง

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา 8. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิง่ แวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9
9.1 สนทนาโต้ตอบ 9.1.2 เล่าเรื่องด้วยประโยค 9. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆได้
ใช้ภาษาสื่อสารให้ เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
สั้น ๆ
เหมาะสมกับวัย เข้าใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
10.1.1 บอกลักษณะของ 10. บอกลักษณะของดิน หิน
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
มีความสามารถใน ความสามารถในการ สิ่งต่างๆจากการสังเกตโดย ทรายจากการสังเกตโดยใช้ประสาท การตัดสินใจและแก้ปัญหา
การคิดที่เป็น
คิดรวบยอด
ใช้ประสาทสัมผัส
สัมผัสได้
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
พื้นฐานในการ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
เรียนรู้
10.1.2 จับคู่หรือ
11. เปรียบเทียบความเหมือนต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆโดยใช้ ของหินได้
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
งานเพียงลักษณะเดียว
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
10.1.3 คัดแยกสิ่งต่าง ๆ 12. คัดแยกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ ในชีวิตประจ้าวัน
ตามลักษณะหรือหน้าที่การ ได้
ใช้งาน
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สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.2 มี
10.2 .2 คาดเดาหรือ
13. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ความสามารถในการ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น จากการกรองได้
คิดเชิงเหตุผล

มาตรฐานที่12 12.1 มีเจตคติที่ดี
มีเจตคติที่ดีต่อ
ต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

12.1.2 กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

14. มีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรม
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(3) สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วม
ใจ
(๒) การเล่นและการท้างานร่วมกับผู้อื่น

สาระที่ควรเรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันที่
1

2

3

4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- สังเกตลักษณะ ดิน
- วาดภาพสีเทียน
ประกอบเพลงดิน หิน หิน ทรายจากของจริง - ปั้นดินหลากหลาย
ทราย
- บอกชื่อ ดิน หิน ทราย ชนิด
- การปฏิบัติตนตาม
ค้าสั่ง

- สังเกตเครื่องกรองน้้า
จากดิน หิน ทราย

- การท้าท่าทางตาม
จินตนาการ

- บอกประโยชน์ของ ดิน - วาดภาพสีเทียน
หิน ทราย
- ปั้นดินหลากหลาย
ชนิด

- สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน
- การท้าท่าทาง
ประกอบเพลงออกก้าลัง ทราย
- การท้าท่าทาง
ประกอบอุปกรณ์
ผ้าเช็ดหน้า

การดูแลรักษาดิน หิน
ทราย

- ปั้นดินเหนียว
- วาดภาพในทราย

- ปั้นดินหลากหลาย
ชนิด
- วาดภาพในทราย
- วาดภาพในทราย
- โรยทรายสี

12

กิจกรรม

เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
- มุมธรรมชาติศึกษา
(ดิน หิน ทราย)
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ใน
ห้องเรียน
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์
(เล่นเสรี) มุมใหม่ คือ
มุมก่อสร้าง
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
มุมใหม่คือมุมสร้างบ้าน

กลางแจ้ง
- เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่ภาพเหมือน
หิน

- การเล่นเกมขนหิน

- เกมจับคู่ภาพเหมือน
กระถางต้นไม้

- เล่นเครื่องเล่นสนาม

- เกมภาพตัดต่อสวน
ดอกไม้

- เล่นทรายกับอุปกรณ์

- เกมจับคู่ภาพกับสี

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

- เล่นเครื่องเล่นสนาม

- เกมจับคู่ภาพกับเงา

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ดินหินทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลงดิน หิน
ทราย
2. การปฏิบัติตนตามค้าสั่ง
3. การท้าท่าทางตามจินตนาการ
4. การท้าท่าทางประกอบเพลงออกก้าลัง
5. การท้าท่าทางประกอบอุปกรณ์
ผ้าเช็ดหน้า

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
2. มุมธรรมชาติศึกษา(ดิน
หินทราย) มุมก่อสร้าง

1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง บอกชื่อ ดิน หิน ทราย
2. สังเกตเครื่องกรองน้้าจากดิน หิน ทราย
3. บอกประโยชน์ของ ดิน หิน ทราย
4. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน ทราย
5. การดูแลรักษาดิน หิน ทราย

หน่วย
ดินหินทราย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

๕. กิจกรรมกลางแจ้ ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมขนหิน
๓. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๔. การเล่นทรายกับอุปกรณ์ 13
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การปั้นดินน้้ามัน
2. การวาดภาพสีเทียน
3. การตัดปะกระดาษเส้นระบาย
4. การวาดภาพด้วยสีน้า
5. การพิมพ์ภาพจากมือ
6. การวาดภาพสีน้าด้วยนิ้วมือ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือน หิน
2. เกมจับคู่ภาพเหมือน กระถางต้นไม้
3. เกมภาพตัดต่อสวนดอกไม้
4. เกมจับคู่ภาพกับสี
5. เกมจับคู่ภาพกับเงา

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๖ ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
1. เครื่องให้จังหวะ
เคลื่อนไหวและ
กับที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด 2. เพลงหิน ดิน
จังหวะ
(2) การเคลื่อนไหว
“ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
ทราย
แสดงท่าทาง / เคลื่อนที่
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง หิน ดิน
เคลื่อนไหว
ทราย โดยให้เด็กเคลื่อนไหวท้าท่าทางตามครู
ประกอบเพลง หิน
3. เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า้ 2 – 3
ดิน ทราย ได้
รอบ
กิจกรรมเสริม
(6) การพูด อธิบาย 1.การบอกชื่อ ดิน
1. ครูน้ากล่องปริศนา( ใส่ ดิน หิน ทราย) มาให้เด็กนับ 1. ค้าคล้องจอง ดิน
ประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งของ
หิน ทราย
จ้านวนกล่องว่ามีกี่กล่อง แล้วทายว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคือ หิน ทราย
บอกลักษณะ
เหตุการณ์ และ
2.ลักษณะ ดิน หิน
อะไร ครูถามเด็ก ๆเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ไหนบ้าง
2. ใบบันทึกกิจกรรม
ส่วนประกอบของ ความสัมพันธ์ของสิ่ง ทราย
2. ครูน้ากล่องปริศนามาให้เด็กสังเกต โดยการใช้
3. ดิน หิน ทราย
ดิน หิน ทราย จาก
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ (ดู คล้า สัมผัส ยกน้้าหนัก เขย่า หลายลักษณะ
การสังเกตโดยใช้ ต่าง ๆ
ดม) ทีละกล่อง เด็กบอกเล่าสิ่งที่ได้จากการสังเกต
4. ภาชนะส้าหรับใส่
ประสาทสัมผัสได้ (3) สืบเสาะหาความรู้
เพื่อค้นหาค้าตอบของ
3. ครูแนะน้าชื่อ ดิน หิน ทราย ในกล่องปริศนาแต่ละ ดินหิน ทราย
ข้อสงสัยต่าง ๆ
กล่อง
4. เด็กสังเกตดิน หิน ทราย โดยใช้ประสาทสัมผัสอีก
ครั้ง โดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นดังนี้
- ลักษณะของ ดิน หิน ทรายที่เด็ก ๆ สังเกตเป็นอย่างไร
5. เด็กบันทึกลักษณะ ดิน หิน ทราย โดยการวาดภาพ
หรือแปะภาพ
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงชื่อและ ลักษณะของดิน
หิน ทราย
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
หิน ดิน ทราย

สังเกต
การบอกลักษณะของดิน
หิน ทราย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์
งานศิลปะได้อย่าง
มีความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
มีความ
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
วาดภาพสีเทียน ปั้นดินเหนียว
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ปั้นดินหลากหลายชนิด”
โดยให้เด็กปั้นอิสระ(โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ามีเด็กคน
ไหนที่ไม่สามารถท้าด้วยตนเองให้มีผู้ช่วยเหลือจนท้างาน
ที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ)
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ล้างมือท้าความสะอาด และ
ส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

สือ่
1. ดินเหนียว
2. ดินร่วน
3. ดินทราย
4. สีเทียน
5. กระดาษ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ มุมประสบการณ์ใน
สนใจ อย่างน้อย 2 มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเล่นทราย
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่นกับ
ผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การงานศิลปะจาก
การปั้น
การท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อ
มีผู้ช่วยเหลือ

สังเกต
การกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5)การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

เกมการศึกษา
(๑๔) การบอกและ
จับคู่ภาพเหมือน เรียงล้าดับกิจกรรม
หินได้
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและท้ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

หินมีลักษณะหลายอย่าง 1. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพเหมือน หิน
เกมจับคู่ภาพเหมือน หิน สังเกต
และมีหลากหลายชนิด 2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
การจับคู่ภาพเหมือนหิน
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่
ภาพเหมือน หิน
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน หิน
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๖ ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1.แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
และดนตรีได้
2.กล้าพูด
แสดงออกต่อหน้า
กลุ่มหรือห้องเรียน
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นจาก
การกรองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(17) การคาดเดา
หรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล
(3) สืบเสาะหา

การคาดคะเนเมื่อเทน้้าที่
ขุ่นลงในเครื่องกรองน้้า
จาก หิน ทรายน้้าจะใส
ขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็กจับมือเป็นวงกลมผลัดเปลี่ยนกันมาท้า
ท่าทางน้าเพื่อนที่กลางวงตามจังหวะดนตรีที่ครู
เคาะแล้วให้เด็กคนอื่นปฏิบัติตาม เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด”ให้หยุดในท่านั้นทันที
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้สลับกันมาเป็นผู้น้า ผู้ตาม
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง แต่
เปลี่ยนบทบาท
1. ครูน้าน้้าสะอาด กับน้้าที่มีดินผสมอยู่มาให้เด็ก
สังเกตและช่วยกันบอกว่าเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร
2. ครูน้าเครื่องกรองน้้าที่ท้าอย่างง่ายโดยใช้ขวด
พลาสติก กระดาษกรอง หิน ทราย มาให้เด็ก แต่
ละกลุ่มสังเกต แล้วใช้ค้าถามกระตุ้นว่า
- เด็ก ๆรู้ไหมว่าสิ่งที่ครูน้ามาคืออะไร (ถ้าเด็ก
ตอบไม่ได้ ครูบอกชื่อเครื่องกรองน้้าอย่างง่าย)
- เด็ก ๆคิดว่า เครื่องกรองน้้าเอาไว้ท้าอะไร
3. ครูให้เด็กคาดเดาหรือคาดคะเนว่าถ้าน้้าที่มีดิน
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
1. การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี
2. กล้าพูดแสดงออกต่อ
หน้ากลุ่มหรือห้องเรียน

1. น้้าสะอาด
2. น้้าที่มีดินผสมอยู่
3. เครื่องกรองน้้าอย่าง
ง่าย

สังเกต
การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการกรอง

ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ

ผสมอยู่ในเครื่องกรองน้้าที่ครูน้ามาจะเกิดอะไรขึ้น
4. ขออาสาสมัครเด็กออกมาเล่าสิ่งที่คาดเดาหรือ
คาดคะเนไว้ ครูจดบันทึกค้าพูดเด็ก
5. ขออาสาสมัครเด็กออกมาเทน้้าที่มีดินผสมอยู่
ในเครื่องกรองน้้าแล้วให้เด็ก ๆช่วยกันสังเกตผล
ที่เกิดขึ้น
6. เด็กบันทึกผลลงในใบบันทึกการเรียนรู้การคาด
เดาหรือคาดคะเนไว้กับสิ่งที่เห็นจริงเป็นไปตามที่
คาดเดาหรือไม่ อย่างไร
7. เด็กสรุปร่วมกันโดยตอบค้าถามว่าท้าน้้าให้ใส
ได้อย่างไร ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหิน ทราย
สามารถน้ามากรองน้้าได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์
งานศิลปะได้อย่าง
มีความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
มีความ
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ ปั้นดิน 1. ดินเหนียว
เหนียว วาดภาพในทราย
2. ทราย
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพในทราย”
โดยให้เด็กวาดภาพอิสระในกระบะทราย(โดยครูดูแล
อย่างใกล้ชิด ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถท้าด้วยตนเอง
ให้มีผู้ช่วยเหลือจนท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ)
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน

สังเกต
1. งานศิลปะจากการวาด
ภาพในทราย
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ มุมประสบการณ์ใน สังเกต
สนใจ อย่างน้อย 2 มุมในเวลาที่ก้าหนด โดยครูสังเกต ห้องเรียน
การกระตือรือร้นในการ
ความกระตือรือร้นในการเข้ามุมประสบการณ์ เช่น
ร่วมกิจกรรม
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเล่นทราย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
วิ่งแล้วหยุดได้
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
กระถางต้นไม้ได้

(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูงน้้าหนัก
ปริมาตร

การเปรียบเทียบความ
เหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กร่วมกันนับปากเปล่า 1 - 5
2. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเกมขนหิน พร้อม
ทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัยโดยครูน้าหิน
มาใส่ในตะกร้า เด็กวิ่งหยิบหินทีละ 1 ก้อนไปใส่
อีกตะกร้าแล้ววิ่งแตะมือเพื่อนคนต่อไป เพื่อนคน
ต่อไปเล่นเกมขนหิน วิ่งจนครบทุกคนถ้าทีมใดขน
หมดก่อนชนะ
3. เด็กเล่นเกมขนหิน โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพเหมือน กระถางต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่
ภาพเหมือน กระถางต้นไม้
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
กระถางต้นไม้
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ก้อนหิน
2. ตัวเด็ก

สังเกต
การวิ่งแล้วหยุด

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
กระถางต้นไม้
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
กระถางต้นไม้

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๖ ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
ออกก้าลังได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้น ๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(1) การสังเกตลักษณะ
ประโยชน์ของดิน
ส่วนประกอบ การ
หิน ทราย
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(8) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง
หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องให้จังหวะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
2. ค้าบรรยาย
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กท้าท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลงออก
ก้าลัง
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง แต่ให้เด็ก
คิดค้าบรรยาย
1. ครูน้าสิ่งของที่ท้ามาจาก ดิน หิน ทราย เช่น
กระถาง แจกัน นาฬิกาทราย เป็นต้น มาให้เด็กสังเกต
พร้อมกับนับจ้านวนสิ่งของที่น้ามา
2. ครูให้เด็กเล่าถึงสิ่งของของบ้านตัวเองว่ามี
อะไรบ้างที่ท้ามาจาก ดิน หิน ทราย หรือเหมือนกับที่
ครูน้ามา
3. ครูรวบรวมค้าตอบของเด็กที่ได้มาอ่านให้เด็กฟัง
อีกครั้ง
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของดิน หิน
ทราย
5. เด็กและครูร่วมท่องค้าคล้องจองประโยชน์ของดิน
หิน ทราย
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
ออกก้าลัง

1. สิ่งของที่ท้ามา
สังเกต
จากดิน หิน ทราย
การเล่าเรื่องด้วย
2. ค้าคล้องจอง
ประโยคสัน้ ๆ
ประโยชน์ของดิน หิน
ทราย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่างมี
ความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
1. ดินเหนียว
วาดภาพสีเทียน ปั้นดินเหนียว
2. กระดาษ
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ปั้นดินเหนียว”คือการให้
3. สีเทียน
เด็กปั้นเป็นสิ่งของที่ใส่ของได้ เช่น จาน โอ่ง ชาม หม้อ
(โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถท้า
ด้วยตนเองให้มีผู้ช่วยเหลือจนท้างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส้าเร็จ)
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน

สังเกต
1. การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะอย่างมีความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ อย่างน้อย 2 มุม ในเวลาที่ก้าหนด โดยครูสังเกต
ความกระตือรือร้นในการเข้ามุมประสบการณ์ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเล่นน้้า เล่นทราย - มุมก่อสร้าง
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การกระตือรือร้นในการ
- มุมเล่นน้้า ร่วมกิจกรรม
เล่นทราย
-มุมก่อสร้าง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นอย่างปลอดภัย กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
คัดแยกภาพตัดต่อ
สวนดอกไม้ตาม
ลักษณะได้

(5) การคัดแยก การ
จัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตาม
ลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

การคัดแยกภาพตัดต่อ
สวนดอกไม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมือ่ มีผู้ชี้แนะ

1. ครูแนะน้าเกมภาพตัดต่อสวนดอกไม้
1. เกมภาพตัดต่อสวน
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า ดอกไม้
กลุ่มออกมารับเกมภาพตัดต่อสวนดอกไม้
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมภาพตัดต่อสวน
ดอกไม้
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การคัดแยกภาพตัดต่อ
สวนดอกไม้ตามลักษณะ
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แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๖ ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
หากพวกเราก้าลัง
สบาย ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. กล้าพูด
แสดงออกต่อหน้า
กลุ่มหรือ
ห้องเรียนได้
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
1.สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน
ทราย
หิน ทราย
(1) การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง หากพวกเราก้าลังสบาย พร้อมทั้ง
ท้าท่าทางประกอบเพลง เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด”ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีปฏิบัติกิจกรรมซ้้าอีกครั้ง
3.ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง

1. เครื่องให้
จังหวะ
2. เพลง หาก
พวกเราก้าลัง
สบาย

1. ครูเปิดเพลง ไส้เดือน ในยูทูป พร้อมทั้งท้าท่าทางประกอบ
เพลงให้เด็กท้าท่าทางตาม
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงไส้เดือน
2. ครูให้เด็กไปถามครูหรือพี่ ๆ ว่ามีสิ่ งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ใน ดิน
หิน ทรายโดยให้เด็กจ้ามาเล่าให้ครูฟัง
3. เด็กออกมาเล่าค้าตอบที่ตนเองได้ สัมภาษณ์มา ครูจดบันทึก
4. ครูร่วมกันสรุปว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ดิน หิน ทรายจาก
ยูทูป รอบรู้วิทยาศาสตร์ ตอน สิ่งมีชีวิตในดิน

1. เพลง
ไส้เดือน
2. ยูทูป รอบรู้
วิทยาศาสตร์
ตอน สิ่งมีชีวิต
ในดิน
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การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การแสดง
ท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
หากพวกเรา
ก้าลังสบาย
สังเกต
1. การพูด
แสดงออกต่อ
หน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียน
2. การท้างานที่
ได้รับมอบหมาย
จนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่างมี
ความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ ปั้นดิน 1. ดินเหนียว
เหนียว วาดภาพในทราย
2. ทราย
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพในทราย”โดย
ให้เด็กวาดภาพอิสระในกระบะทราย (โดยครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถท้าด้วยตนเองให้มี
ผู้ช่วยเหลือจนท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ)
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน

สังเกต
1. งานศิลปะวาดภาพ
ในทราย
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ - มุมประสบการณ์ใน สังเกต
สนใจ อย่างน้อย 2 มุมในเวลาที่ก้าหนด โดยครูสังเกต ห้องเรียน
การกระตือรือร้นในการ
ความกระตือรือร้นในการเข้ามุมประสบการณ์ เช่น
ร่วมกิจกรรม
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

25

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคูภ่ าพกับสีได้

(5) การคัดแยก
การเปรียบเทียบ จ้าแนก
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ ภาพกับสี
ตามลักษณะ
(13) การเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นทรายกับอุปกรณ์ 1. ทราย
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
2. อุปกรณ์ในการเล่น
ปลอดภัย
ทราย
2. เด็กเล่นเล่นทรายกับอุปกรณ์โดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพกับสี
1. เกมจับคู่ภาพกับสี
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า 2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่ภาพ
กับสี
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับสี
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคูภ่ าพกับสี
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แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๖ ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควร
ประสบการณ์สาคัญ
เรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองและจับมือกันเป็นวงกลมจากนั้นครูจะแจก
ผ้าเช็ดหน้า ครูให้จังหวะและเด็กเดินไปรอบๆ โดยโบกผ้าเช็ดหน้าอย่าง
อิสระ เมื่อได้ยินเสียงหยุดให้เด็กใช้ผ้าเช็ดหน้าตามค้าสั่งคุณครู เช่น โบก
สูงๆ โบกผ้าไปข้างหน้า โบกผ้าไปข้างหลัง โบกผ้าไปด้านข้าง
3. เด็ก ๆ เคลื่อนไหวกิจกรรมแล้วพักผ่อนร่างกายเพื่อเตรียมตัวสู่
กิจกรรมต่อไป
กิจกรรมเสริม
1. การดูแลรักษาดิน หิน การดูแลรักษา 1. ครูน้าภาพภูเขาที่สมบรูณ์ กับภูเขาหัวโล้นที่ถูกระเบิดน้าหินไปใช้มา
ประสบการณ์
ดิน หิน ทราย ให้เด็กดู
ทราย
1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
2. ครูใช้ค้าถามกระตุ้นเด็กว่า
(5)
การพู
ด
กั
บ
ผู
อ
้
น
่
ื
อย่างประหยัดและ
- เด็ก ๆชอบภาพแบบไหน เพราะเหตุใด
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ เกี่ยวกับประสบการณ์
- ถ้าเกิดบ้านเรามีแต่ ภูเขาหัวโล้นที่ถูกระเบิด เด็ก ๆชอบไหม อย่างไร
ของตนเองหรื
อ
พู
ด
เล่
า
2. มีส่วนร่วมดูแล
ถ้าเด็กๆไม่ชอบ เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะให้บ้านเรามีภูเขาที่สมบรูณ์
รักษาธรรมชาติและ เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
3. ครูน้าดิน หิน ทราย มาให้เด็กดู พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติม ถึง ดิน
(6)
การพู
ด
อธิ
บ
าย
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
หินทราย เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยใช้เวลาที่นาน
เกี่ยวกับสิ่งของ
ชี้แนะได้
มาก สามารถหมดไปถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาและใช้อย่างประหยัด
เหตุการณ์ และ
4. เด็กและครูร่วมกันคิดว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรที่จะท้าให้ดิน หิน
ความสัมพันธ์ของ
ทรายอยู่ได้นาน ๆ ครูสรุปให้เด็กฟังอีกครั้ง
สิ่งต่างๆ
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สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เครื่องให้
จังหวะ
2. ผ้าเช็ดหน้า

สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1. ภาพภูเขาที่
สมบรูณ์ กับ
ภูเขาหัวโล้น
2. ดิน หิน
ทราย

สังเกต
1. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2. การมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่างมี
ความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
มีความ
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
วาดภาพในทราย โรยทรายสี
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “โรยทรายสี”คือการโรย
ทรายสีในภาพวาดอย่างอิสระ แล้วจัดแสดงผลงาน(โดย
ครูดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ามีเด็กคนไหนที่ไม่สามารถท้าด้วย
ตนเองให้มีผู้ช่วยเหลือจนท้างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส้าเร็จ)
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ทราย
2. ภาพวาด
3. กาว
4. ทรายสี

สังเกต
1. การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะอย่างมีความสุข
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือได้

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความ - มุมประสบการณ์ใน สังเกต
สนใจ อย่างน้อย 2 มุมในเวลาที่ก้าหนด โดยครูสังเกต ห้องเรียน
การกระตือรือร้นในการ
ความกระตือรือร้นในการเข้ามุมประสบการณ์ เช่น
ร่วมกิจกรรม
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคูภ่ าพกับเงา
ได้

(5) การคัดแยก
การเปรียบเทียบความ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ เหมือนภาพกับเงา
ตามลักษณะ
(13) การเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพกับเงา
1. เกมจับคู่ภาพกับเงา
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า 2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่ภาพ
กับเงา
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคูภ่ าพกับเงา
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เลขที่
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
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14. การมีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม

13. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การกรอง

ด้านสังคม
11. การเปรียบเทียบความเหมือนต่าง
ของหิน
12. การคัดแยกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

10. การบอกลักษณะของดิน หิน ทราย
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ

8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้าน
ร่างกาย

3. การกล้าพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียน
4. การสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง
มีความสุข
5. การแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

2. การวิ่งแล้วหยุด

1. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑
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๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7
๑8.
๑9.
๒0.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ควรส่งเสริม

14. การมีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรม

13. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
จาก การกรอง

ด้านสังคม
ของหิน
12. การคัดแยกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

10. การบอกลักษณะของดิน หิน
ทรายจากการสังเกตโดยใช้ประสาท
มผัสการเปรียบเทียบความเหมือนต่าง
สั11.

9. การเล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้าน
ร่างกาย

3. การกล้าพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่ม
หรือห้องเรียน
4. การสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง
มีความสุข
5. การแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

2. การวิ่งแล้วหยุด

1. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
สัตว์ปีก
๑. ลักษณะของสัตว์ปีก
๒. สัตว์ปีกและแมลงที่พบบ่อย
๒.๑ ไก่
๒.๒ นก
๒.๓ ผีเสื้อ
๒.๔ แมลงปอ
๓. การจับคู่ภาพเหมือน

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ. 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ. 2 ตบช. 2.1 (2.1.๓)
ตบช. 2.2 (2.2.๓)
มฐ. ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ. 5 ตบช 5.๒ (5.๒.1)
มฐ. 6 ตบช. 6.2 (6.2.๑)
มฐ. ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)
มฐ. 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
ตบช. 9.๒ (9.๒.1)

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

สัตว์น้า
๑. ลักษณะของสัตว์น้า
๒. ประเภทของสัตว์ สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะ
และขนาดแตกต่างกัน
๓. สัตว์แต่ละชนิดมีธรรมชาติความเป็นอยู่ที่แตกต่าง
กัน
๔. การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์
๕. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
๖. การสังเกต จับคู่เปรียบเทียบ จาแนก
จัดกลุ่มสัตว์

สัตว์เลี้ยง
๑. ลักษณะของสัตว์เลี้ยง
๒. ประเภทของสัตว์ สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่าง
ลักษณะ และขนาดแตกต่างกัน
๓. อาหาร ที่อยู่ของสัตว์ และช่วงอายุของสัตว์
๔. การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์
๕. ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์
๖. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
๗. การจับคู่ภาพเหมือน เกมโดมิโน การจับคู่ภาพ
กับสัญลักษณ์ การจับคู่ภาพกับจานวน

มฐ. 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ. 2 ตบช. 2.1 (2.1.๓)
ตบช. 2.2 (2.2.๑)
มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ. ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ. 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๑)
มฐ. 6 ตบช. 6.2 (6.๓.๑)
มฐ. 7 ตบช 7.๑ (7.๑.๑)
มฐ. ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)
มฐ. 9 ตบช. 9.1 (9.1.๒)

มฐ. 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ. 2 ตบช. 2.1 (2.1.๓)
ตบช. 2.2 (2.2.๑)
มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ. ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ. 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๑)
มฐ. 6 ตบช. 6.2 (6.๓.๑)
มฐ. 7 ตบช 7.๑ (7.๑.๑)
มฐ. ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)
มฐ. 9 ตบช. 9.1 (9.1.๒)

ประสบการณ์สาคัญ

มฐ. 1๐ ตบช. 10.1(10.1.๒)

ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ. 10 ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)

ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ. 10 ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)
มฐ. ๑๒ ตบช. ๑๒.๒(๑๒.๒.๑)

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการ
เล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การฉีก ปะ
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

อารมณ์
1.2.4 (๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(ท่าทางสัตว์)
(5) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี
1.๒.3 (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทางานศิลปะ
๑.๓.๒ (๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรืแปรรูปใหม่
(๕) การเลี้ยงสัตว์
สังคม
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ

สังคม
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกและภายนอก
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกและภายนอก
ห้องเรียน
ห้องเรียน
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
(๕) การเลี้ยงสัตว์
คุ้มค่า
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
ความเป็นไทย
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือแปรรูป
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ใหม่
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๕) การเลี้ยงสัตว์

สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๕) การพูดเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(12) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๕) การคัดแยก การจัด
กลุ่มและการจาแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๑๓) การเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ ขนาดใหญ่-เล็ก
ความสูง- ต่า

(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน
ต่างๆ
ความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
1.4.1(๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการอ่าน
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา และข้อความ
และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตา สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
นิทาน
นิทาน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง

(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ ความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร
1.4.4 (๑) การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

คณิตศาสตร์

๑. การนับ
๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – 5
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๑๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๓
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๕
๓. การเปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก ๒. เปรียบเทียบ จาแนกจัดกลุ่มสัตว์

๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๙
๒. เปรียบเทียบ จาแนกจัดกลุ่มสัตว์

วิทยาศาสตร์

๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการเปรียบเทียบ

๑. ทักษะการสังเกต
๒. การส้ารวจ

๑. ทักษะการสังเกต
๒. การส้ารวจ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
๒. การฟังเพลงนิทานค้าคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

๑. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

๔. การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

๕ รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้
แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
แนวคิด
เด็กควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวโดยเฉพาะสัตว์ประเภทประเภทต่างๆ เช่น สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์บก สัตว์เลี้ยงและแมลงต่างๆ
สัตว์บางชนิดอาจเป็นอันตรายเราต้องระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้น
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ลักษณะของสัตว์ปีก
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและทากิจกรรม ๑. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเองและ อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ๒. สัตว์ปีกและแมลงที่พบ
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ชี้แนะ
๑.๒.๒ การเล่น
บ่อย
(๑) การเล่นอิสระ
๒.๑ ไก่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๒.๒ นก
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๒.๓ ผีเสื้อ
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้น ๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่วประสาน ลงอยู่กับที่ได้
ได้
๒.๔ แมลงปอ
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
สัมพันธ์และทรงตัวได้
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๓. การจับคู่ภาพเหมือน
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
๔. การคัดแยกสิ่งต่างๆ
และประสานสัมพันธ์กัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด ๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สัมพันธ์กัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม. ศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และร้อยวัสดุ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจมีความสุขและ ๔.๑.๑ สนใจมีความสุขและ
ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผ่านงานศิลปะ แสดงออกทางศิลปะ
ศิลปะ ดนตรีและการ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ๔.๑.๓ สนใจมีความสุขและ
เคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

จุดประสงค์
๔. สนใจแสดงออกทางศิลปะ
๕. สนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะได้

มาตรฐานที่ ๕
๕.๒ มีความเมตตากรุณามี ๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน ๖. แสดงความรักเพื่อนและมี
มีคุณธรรมจริยธรรมและ น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน และมีเมตตา
สัตว์
เมตตาสัตว์เลี้ยง
จิตใจที่ดีงาม
เลี้ยง
มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
และดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) การเลี้ยงสัตว์

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
มีผู้ชี้แนะ
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ ๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา ๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
วัฒนธรรมและความเป็น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
มีผ้ชู ี้แนะ
ไทย

มาตรฐานที่ ๘
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่งแวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกและภายนอกห้องเรียน
(๕) การเลี้ยงสัตว์
๙. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัยมี
ชี้แนะ
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องตนใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
๑๐. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด ๑.๔.๑ การใช้ภาษา
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
ที่ฟัง
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก ความต้องการ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๙.๒ อ่าน เขียน ภาพและ ๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด
สัญลักษณ์ได้
ข้อความด้วยภาษาของตน

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๑. อ่านภาพและพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพและ
ข้อความด้วยภาษาของตนได้ นิทานหลากหลายประเภทรูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
๑๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดย ต่าง ๆ
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
(๕)การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
งานเพียงลักษณะเดียว
จาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ
๑๓.คัดแยกสัตว์ต่างๆตาม
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ตามลักษณะหรือหน้าที่การ ลักษณะ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ใช้งาน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
จุดประสงค์

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หน่วยสัตว์น่ารัก
เสริมประสบการณ์
อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
ชื่อสัตว์และแมลงมีปีกที่เด็กพบ
บ่อย

2

เคลื่อนไหวและจังหวะ
กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่
กับที่ นับ ๑ - ๕
การเคลื่อนไหวแบบ
เลียนแบบ เสียงสัตว์
การเคลื่อนไหวทาท่า
ประกอบเพลง

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เล่นตามมุม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม.
ประสบการณ์ ๔ มุม
วาดภาพสีเทียน

อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
สนทนาเรื่องไก่

การพิมพ์ภาพ
(ก้านกล้วย)

3

การเคลื่อนไหวตามบท
เพลง

อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
สนทนาเรื่องนก

4

การเคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

5

การเคลื่อนไหวแสดงท่า
ตามคาสั่ง

วันที่
1

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนสัตว์ปีก

เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ๔ มุม

เล่นน้า เล่นทราย

จับคู่ภาพเหมือนไก่ชนิด
ต่างๆ

การปั้น

เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ๔ มุม

เล่นน้า เล่นทราย

จับคู่ภาพเหมือนนกกับ
จานวน๑ – ๓

อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
สนทนาเรื่องผีเสื้อ

การฉีก สร้างภาพ
สัตว์มีปีก

เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ๔ มุม

การละเล่นพื้นบ้าน
กระโดดกบ

เกมจับคูผ่ ีเสื้อตามลักษณะ
รูปร่างใหญ่ – เล็ก

อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
สนทนาเรื่องแมลงปอ

การร้อยวัสดุที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม.

เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ๔ มุม

เล่นเครื่องเล่นสนาม

คัดแยกสัตว์ปีกตามลักษณะ
รูปร่าง

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยสัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
‘

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่นับ ๑ - ๕
การเคลื่อนไหวเลียนแบบเสียงสัตว์
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายทาท่าประกอบ
เพลง
๓. การเคลื่อนไหวร่างกายเพลง “นกพิราบ”
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามข้อตกลง
๕. การเคลื่อนไหวร่างกายทาท่าตามคาสั่ง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ
ภายในห้องเรียนอย่างน้อย ๔ มุม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก
(แมลงและสัตว์มีปีกที่เด็กพบบ่อย)
๒. อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก สนทนาเรื่องไก่
๓. อ่านหนังสือภาพฉันมีปีก สนทนาเรื่องนก
๔. อ่านหนังสือภาพฉันมีปีกสนทนาเรื่องผีเสื้อ
๕. อ่านหนังสือภาพฉันมีปีกสนทนาเรื่องแมลงปอ

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การร้อยวัสดุ
๒. การพิมพ์ภาพวัสดุธรรมชาติ
๓. การปั้นดินน้ามัน
๔. การฉีกรูปสัตว์
๕. การร้อยวัสดุ

หน่วย
สัตว์น่ารัก
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า - เล่นทราย
๓. การเล่นน้า - เล่นทราย
๔. การละเล่นพื้นบ้าน “กระโดดกบ”
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๑. การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนสัตว์ปีก
๒. การเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนไก่ชนิดต่างๆ
๓. การเล่นเกมจับคู่ภาพนกกับจานวน ๑ - ๓
๔. เกมจับคู่ผีเสื้อตามลักษณะรูปร่างใหญ่ – เล็ก
๕. การคัดแยกสัตว์ปีกตามลักษณะรูปร่าง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
และจังหวะ
กับที่
สนใจเคลื่อนไหว
(๒) การเคลื่อนไหว
เลียนแบบท่าทางสัตว์
เคลื่อนที่
อย่างมีความสุขได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังครูพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
สัตว์ปีก
๒. อ่านหนังสือภาพและ
สนทนาเรื่องสัตว์ปีกและ
แมลงได้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจแสดงออกทาง
ศิลปะได้อย่างอิสระ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์อย่างอิสระ
และทาซ้า ๒ - ๓ รอบ
๓. ครูถามเด็กว่าสัตว์อะไรกระโดด๒ขาได้แล้วให้เด็ก
สมมติเป็นสัตว์ชนิดนั้น กระโดด ๒ ขาอยู่กับที่๒ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบายๆ ตบมือนับ ๑ - ๕

สังเกต
ความสนใจเคลื่อนไหว
เลียนแบบท่าทางสัตว์
อย่างมีความสุข

(๒) ฟังและปฏิบัติตาม ชื่อสัตว์ปีก
คาแนะนา
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง

๑. ครูอ่านหนังสือภาพเรื่อง ฉันมีปีกให้เด็ก ๆ ฟัง
๒. ครูสนทนาชื่อสัตว์ในหนังสือและถามเด็ก ๆ
ว่าใครรู้จักสัตว์ปีกและแมลงที่อยู่ในหนังสือบ้าง
๓. เด็กบอกชื่อสัตว์ปีกที่เคยรู้จัก
๔. ครูและเด็กสรุปลักษณะ สัตว์ปีกร่วมกันเช่นมีปีก
บินได้ มี ๒ ขา ส่วนแมลงมี ๖ ขา

(๕) การทางานศิลปะ

๑. ครูสาธิตการวาดภาพและระบายสีเทียนให้เด็ก ๆ - สีเทียนแท่งใหญ่
ดู
- กระดาษ A4
๒. เด็กวาดภาพและระบายสีเทียนอย่างอิสระ
มีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อทาเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย

สังเกต
๑. การฟังครูพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับสัตว์ปีกและ
แมลง
๒. การอ่านภาพและ
สนทนาถึงสัตว์ปีกและ
แมลง
สังเกต
การสนใจและมี
ความสุขและการ
แสดงออกทางศิลปะ

หนังสือฉันมีปีก

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นได้อย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(๒) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การเล่นอิสระ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนสัตว์
ปีกได้

(๑๓) การจับคู่เปรียบเทียบ การเล่นเกมจับคู่
และการเรียงลาดับต่าง ๆ ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อเด็กให้เด็กเก็บไว้
ในที่แสดงผลงาน
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
๑. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๒. ครูนาหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ มาไว้ใน
มุมหนังสือ
๓. ครูใช้เครื่องเคาะจังหวะให้สัญญาณหมดเวลา ฝึก
เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. ให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระครู
คอยดูอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก ๆ
ไปทาความสะอาดร่างกาย
๑. ครูสาธิต เกมจับคู่ภาพเหมือนสัตว์ปีก
๒. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมหมุนเวียน เล่นเกมชุดใหม่
และเกมชุดที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณเด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้าที่ให้
เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. มุประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเลือกเล่นในมุม
๒. เครื่องเคาะจังหวะ ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

- เครื่องเล่นสนาม
- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๑. เกมจับคู่
สังเกต
ภาพเหมือนสัตว์ปีก การเล่นเกมจับคู่
๒. เกมชุดเดิมในมุม ภาพเหมือนสัตว์ปีก
เกมการศึกษา
๓. เครื่องเคาะจังหวะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงไก่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษา
ของตนเอง
๒. แสดงความรักและ
มีเมตตาต่อ
สัตว์เลี้ยง

(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๕) การเลี้ยงสัตว์

ไก่ เป็นสัตว์ปีกเลี้ยง
ไว้เป็นอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูสนทนาและเด็กเคลื่อนไหวแสดงท่าทาง
ประกอบ
เพลงไก่ และทาซ้า ๒ - ๓ รอบ
๓. ฝึกการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ ทาท่าสัตว์กระโดด ๒
ขาอยู่กับที่ตามจินตนาการ
๓. ให้เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
๑. ครู อ่านหนังสือภาพฉันมีปีกจนจบ
๒. ครูนาภาพ ไก่ มาให้ดูและถามว่า “เลี้ยงไก่ไว้ทา
อะไร” บ้านใครเลี้ยงไก่และเด็กๆเคยเห็นไก่ในภาพ
หรือไม่ บ้านใครเลี้ยงไก่บ้าง
๔. เด็กและครูร้องเพลง ก.ไก่และ เพลงไข่

สือ่
- เครื่องเคาะจังหวะ
- เพลงไก่

๑. หนังสือภาพฉันมีปีก
๒. ภาพไก่ต่าง ๆ
๓. เพลง ก ไก่
๔.เพลงไข่

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การสนใจและมี
ความสุขกับการแสดง
ท่าทางประกอบเพลง

สังเกต
๑. การอ่านภาพและ
พูดข้อความเป็นภาษา
ของตนเองได้
๒. แสดงความรักและ
เมตตาต่อสัตว์

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทางานศิลปะ
๑. ครูสาธิตการพิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วย
สร้างสรรค์
๒. เด็ก ๆ พิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วยให้ครบทุกสี ครู
สนใจแสดงออกทาง
คอยดูแลให้เด็กพิมพ์ก่อน-หลัง
ศิลปะโดยการพิมพ์ภาพ
๓. นาภาพที่พิมพ์แล้วมาส่งครูและครูเขียนชื่อให้เก็บ
อย่างมีความสุข
ไว้ที่แสดงผลงาน
๔. เด็ก ๆ ช่วยกันทาความสะอาดจานสีและเก็บของ
เข้าที่ได้เรียบร้อย
กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. ครูแนะนามุมใหม่ มุมร้อยของเล่น มีหลักร้อย
๑. เล่นอย่างปลอดภัย ประสบการณ์
หุ่นยนต์ เสาลูกปัดและร้อยเชือกลูกปัด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
(๑) การช่วยเหลือ
๒. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นในมุมประสบการณ์ตาม
๒. เก็บของเล่นของใช้ ตนเองในกิจวัตร
ความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ประจาวัน
เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน และมุม
วิทยาศาสตร์
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. สีน้า ๓ สี
๒. ก้านกล้วย
๓. จานสี
๔. น้า
๕. กระดาษ A4

สังเกต
ความการสนใจ
แสดงออกทางศิลปะโดย
การพิมพ์ภาพอย่างมี
ความสุข

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๓. มุมร้อยลูกปัด

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมือมีผู้ชี้แนะ

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพไก่ชนิด
ต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจาวัน
(๑๒) การจับคู่การ
เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ

การเล่นเกมจับคู่

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทบทวนข้อตกลง เล่นน้า-เล่นทราย และแบ่ง
เด็กออกเป็น ๒ กลุ่ม เล่นน้า เล่นทรายและแจก
อุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. เด็กเล่นน้าเล่นทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
๓. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุมเล่นสลับกัน
๔. ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กไปทา
ความสะอาดอุปกรณ์และร่างกาย
๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพไก่ชนิดต่างๆ
๒. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้
เรียบร้อย

สือ่
๑. อุปกรณ์เล่นน้า
๒. อุปกรณ์เล่นทราย
๓. พลาสติกกันเปื้อน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของ
ใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. เกมจับคู่ภาพ
สังเกต
ไก่ชนิดต่างๆ
การจับคู่ภาพไก่ชนิด
๒. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว ต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจและแสดงการ
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง นก ได้
๒. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

(๒) การฟังและปฏิบัติ
คาแนะนา
(๘) การนับและแสดง
จานวนต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ให้เด็กเคลื่อนไหวตามข้อตกลง เมื่อครูพูดชื่อ
สัตว์แต่ละชนิด
ไก่ = ขยับแขนขึ้นลง
นก = กางแขนทาท่าบิน ๒-๓ รอบ
ห่าน =กระโดด ๒ ขาอยู่กับที่
๔. ให้เด็กนั่งผ่อนคลายสบายๆ ตบมือนับ ๑-๕
๑. อ่านหนังสือ ฉันมีปีก ๑. อ่านหนังสือ ฉันมีปีก และเปิดหน้า นก และ
๒.นก เป็นสัตว์ปีก บิน ถามเด็กว่า ใครเคยเห็น นกบ้าง มีนกอะไรบ้าง
ได้
๒. ครูนาภาพนกมาให้เด็กดูและสนทนาซักถาม
๓.การนับและแสดง
เกี่ยวกับนกแต่ละชนิด
จานวน ๑ - ๓
๓. ครูสอนนับภาพนก ๑ - ๓
๔. เด็กและครูสรุปเรื่องนก และนับจานวนได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ
- เพลงนกพิราบ

สังเกต
การเคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

๑. หนังสือภาพ
ฉันมีปีก
๒. ภาพนกต่าง ๆ

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง นก
๒. การอ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและแสดงออก
ทางศิลปะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การปั้น

กิจกรรม
เล่นตามมุม
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแจกดินน้ามันให้เด็กนวดคลึงให้นิ่มและเด็กปั้น
อิสระ
๒. เด็กปั้นดินน้ามัน ตามความสนใจของเด็ก
๓. ครูสาธิตการปั้น นก และให้เด็กปั้นตามทีละ
ขั้นตอน
๔. เด็กนาผลงานมาส่งครูและนาผลงานไปไว้ที่แสดง
ผลงาน และจากนั้นจึงเก็บของเข้าที่
๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔
มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน และมุม
วิทยาศาสตร์ มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์
๒. ครูแนะนาหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ปีกในมุมหนังสือ
๓.. เมื่อได้ยินสัญญาณอีกครั้งให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ดินน้ามัน
สังเกต
๒. แผ่นรองปั้น
ความสนใจและ
๓. ภาพแสดงการปั้นนก แสดงออกทางศิลปะ

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๓. มุมร้อยลูกปัด

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมือมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

เกมการศึกษา
(๑๒) การจับคู่ การ
จับคู่และเปรียบเทียบ เปรียบเทียบและ
สิ่งต่าง ๆ ได้
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ

จับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทบทวนข้อตกลง เมื่อลงไปเล่นน้า – เล่น
ทราย และแบ่งเด็กออกเป็น ๒ กลุ่ม เล่นน้า เล่น
ทรายและแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. เด็กเล่นน้าเล่นทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. ครูให้สัญญาณเปลี่ยนมุมเล่นจากน้าไปทรายทรายไปน้า
๔. ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็กไปทา
ความสะอาดอุปกรณ์และร่างกาย
๑. ครูสาธิตการเล่นจับคู่ภาพเหมือนนกกับจานวน
๑-๓
๒. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บ
เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. อุปกรณ์เล่นน้า
๒. อุปกรณ์เล่นทราย
๓. พลาสติกกันเปื้อน

สังเกต
๑. เล่นและทากิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. จับคู่ภาพเหมือนนก
กับจานวน๑-๓
๒. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนนก
กับจานวน ๑ - ๓

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (๑) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
สนใจ แสดงท่าทางตาม
คาสั่งได้อย่างมีความสุข
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
๒. มีส่วนร่วมดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจผ่านงานศิลปะ

(๒) ฟังและปฏิบัติตาม
(๑) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

(๕) การทางานศิลปะ

ผีเสื้อ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ให้เคลื่อนไหวแสดงท่าทางตามคาสั่ง เช่น สั่งให้
เป็นนก ไก่ โดยครูร้องเพลง นกและไก่ และทาซ้า ๒
รอบ
๓. ให้เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
๑. อ่านหนังสือ ฉันมีปีก จนจบและสนทนาเกี่ยวกับ
ภาพแต่ละหน้าและเปิดหน้าผีเสื้อ
๒. ครูนาคลิปวีดีโอผีเสื้อมาให้เด็กดู และถามเด็กว่า
เราเห็นผีเสื้อที่โรงเรียนหรือไม่ถ้าไม่เห็นเด็กๆลองเดาดู
ว่าเพราะเหตุใด
๓. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ผีเสื้อแสนงาม”

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวตามคาสั่งได้
อย่างมีความสุข

๑. หนังสือ ฉันมีปีก
๒. ภาพผีเสื้อ
๓. บริเวณสวนดอกไม้
๔. ผีเสื้อแสนงาม

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
เกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง

๑. ครูสาธิตการฉีกกระดาษเป็นผีเสื้อให้เด็กดู ๒ ครั้ง
๒. เด็กฉีกกระดาษเป็นผีเสื้อ ครูคอยให้คาแนะนา
๓. เด็กนาผีเสื้อที่ฉีกได้แล้วมาส่งครูและ ครูเขียนชื่อให้
เด็กและเจาะรูใต้ท้องผีเสื้อ เพื่อใช้นิ้วสอดเวลาเล่น

๑. กระดาษขาว A4
๒. ภาพขั้นตอนการ
ฉีกกระดาษเป็นรูป
ผีเสื้อ

สังเกต
ความการสนใจผ่านงาน
ศิลปะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน และมุม
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
วิทยาศาสตร์ มุมเครื่องเล่นสรรค์สร้าง
ในกิจวัตรประจาวัน
๒. ครูนาภาพผีเสื้อชนิดต่างๆมาไว้ที่มุมหนังสือ
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณเก็บของให้เด็กเก็บของเล่น
เข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง - การละเล่นพื้นบ้าน
๑. ครูสาธิตการกระโดดกบ และบอกถึงกติกาการ
กระโดดสองขาขึ้นลง - เล่นอิสระ
เล่น
อยู่กับที่ได้
๒. ให้เด็กเล่นทีละกลุ่มจนครบทุกคน
๓. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๔. หมดเวลาให้เด็กทาความสะอาดร่างกาย
เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่
การจับคู่เปรียบเทียบ ๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคูผ่ ีเสื้อตามลักษณะ
เกมจับคูผ่ ีเสื้อตาม
รูปร่างใหญ่ – เล็ก
การเปรียบเทียบและ
ลักษณะรูปร่างใหญ่ – การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
๒. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
เล็ก
มาแล้ว
ตามลักษณะความยาว/
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
ได้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๓. มุมร้อยลูกปัด
(เครื่องเล่นสรรค์สร้าง)

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

กระโดด กบ

สังเกต
การเล่นกระโดด กบ ได้
อย่างปลอดภัย

เกมจับคูผ่ ีเสื้อตาม
ลักษณะรูปร่างใหญ่ –
เล็ก

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ผีเสื้อ
ตามลักษณะรูปร่างใหญ่
– เล็ก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
คาสั่งได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(๒) ฟังและปฏิบัติ
คาแนะนา
(๑) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ครูให้เด็กสั่งให้ทาท่าสัตว์ต่าง ๆ เช่น ไก่ นก
ผีเสื้อและสัตว์อื่น ๆ
๓. เด็กทาซ้าอีก ๒ รอบ
๔. ให้เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆตบมือนับ ๑ - ๕
แมลงปอ เป็นสัตว์ปีก ๑. อ่านหนังสือ ฉันมีปีก จนจบและสนทนาเกี่ยวกับ
ชนิดหนึ่ง
ภาพแต่ละหน้าและเปิดหน้าแมลงปอ
๒. ครูนาภาพแมลงปอ แบบต่าง ๆ ให้เด็กดูสนทนา
เรื่องแมลงปอและพาเด็กออกไปสังเกตแมลงปอ
ตามต้นไม้และดอกไม้ในบริเวณโรงเรียน
๓.แนะนาเด็กให้ดูแลสภาพแวดล้อม เช่น รดน้า
ต้นไม้ และเก็บใบไม้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจเคลื่อนไหว
ร่างกายตามคาสั่งได้
อย่างมีความสุข

๑. หนังสือภาพฉันมีปีก
๒. ภาพแมลงปอ
๓. บริเวณสวนดอกไม้

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
เกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง
๒. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑
ซม.ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทางานศิลปะ
ร้อยวัสดุ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจาวัน
(๒) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

มุมประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครุแนะนาอุปกรณ์การฝึกร้อยหลายแบบ เช่น
หลักร้อยลูกปัด หลอดดูดน้า ลูกปัดไม้ เชือกร้อย
๒. ครูสาธิตการวางลูกปัดในหลักร้อยลูกปัดทีละลูก
พร้อมนับ ๑ - ๕
๓. เด็กร้อยตามพร้อมนับ ๑ - ๕
๔. เด็กนามาส่งครู เด็กๆที่อยากทาต่อให้ร้อย
ต่อได้
๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจมุมประสบการณ์ ควร
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุม
บ้าน และมุมวิทยาศาสตร์
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- หลักร้อย
- หลอดกาแฟ
- ลูกปัดไม้
- เชือก

สังเกต
การร้อยวัสดุที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ ซม.

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการลงไปเล่นเครื่องเล่น ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
สนาม
๒. เครื่องเล่นสนาม
๒. ให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระครู
คอยดูอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก ๆ
ไปทาความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
คัดแยกสัตว์ปีกตาม
ลักษณะรูปร่างได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การคัดแยก การจัด
คัดแยกสัตว์ปีกตาม
ลักษณะรูปร่าง
กลุ่มและการจาแนกสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูสาธิตการเล่นคัดแยกสัตว์ปีกตามลักษณะรูปร่าง
ได้
๒. เด็ก ๆ ทดลองเล่น
๓. จัดเด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมชุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้ว
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณ เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เกมจับคู่ภาพเหมือน สังเกต
แมลงปอ
การคัดแยกสัตว์ปีกตาม
ลักษณะรูปร่าง

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
13. การคัดแยกสัตว์ปีกตามลักษณะ
รูปร่าง

12. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่าง ๆ

ด้านสังคม
11. การอ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน

9. การปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
10. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ด้านอารมณ์
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๕. ความสนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะได้
๖. การแสดงความรักและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง
7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

๔. ความสนใจแสดงออกทางศิลปะ

๓. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.

๒. การกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้

๑. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 17 สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 ต้องส่งเสริม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
13. การคัดแยกสัตว์ปีกตามลักษณะ
รูปร่าง

12. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่าง ๆ

ด้านสังคม
11. การอ่านภาพและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตนได้

9. การปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
10. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

ด้านอารมณ์
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๕. ความสนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ
๖. การแสดงความรักและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง
7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

๔. ความสนใจแสดงออกทางศิลปะ

๓. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.

๒. การกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่

๑. การเล่นอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สาคัญ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. ความหมายของการคมนาคม
1. ความส้าคัญของยานพาหนะ
1. ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ
2. การเดินทางทางบก
2. ยานพาหนะทางบก
2. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟ
3. การเดินทางทางน้้า
3. ยานพาหนะทางน้้า
3. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้้า
4. การเดินทางทางอากาศ
4. ยานพาหนะทางอากาศ
4. การปฎิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอย
5. ข้อควรปฎิบัติตนในการข้ามถนน
5. การปฎิบัติตนตามกฎจราจร
5. การปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
มฐ 11 ตบช 11.2 (11.2.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.3 (8.3.2)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2) (10.1.3)
ตบช 10.2 (10.2.2)
ร่างกาย
ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่ กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ในการ
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ
จากแท่งไม้ บล็อก

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2. (2.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2.1
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2) (10.1.3)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ
การโยน การเตะ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การหยิบจับ การฉีก การปะ

อนุบาลปีที่ 2
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การร้อยวัสดุ
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
สังคม
สังคม
1.3.4 การมีปฎิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม ๑.๓.๔ (๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ

อนุบาลปีที่ 3
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๑ (๑) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี

สังคม
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบมีร่วมมือและ
ร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น

อนุบาลปีที่ 2

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังนิทาน เพลง ค้าคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(3) การบอกและแสดงต้าแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง และ รูปทรง
(6) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว
ต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยานพาหนะกับวิธีการเดินทาง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่ง ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

อนุบาลปีที่ 3

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
การเรียงล้าดับจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม จ้าแนกยานพาหนะ
(๑๗) การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
ตามวิธีการเดินทางแบบต่างๆ
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก (๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
อย่างมีเหตุผล
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา (๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ

รายการ
คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. นับและแสดงจ้านวน 3
3. เปรียบเทียบใกล้-ไกล

วิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
4. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2
1. การนับปากเปล่า 1 – 10
2. การนับและแสดงจ้านวน 1 - 5
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง
1. ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
3. การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

อนุบาลปีที่ 3
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจ้านวน 10
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง
1. ทักษะการสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่งต่ างๆ
ตามลักษณะ
3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท้า
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
1. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว 2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
ต่างๆ
3. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

แนวคิด

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

การคมนาคมเป็นการเดินทาง ติดต่อ ขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ๓ ทางประกอบด้วย ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ ยานพาหนะทางบก ได้แก่ รถยนต์ จักรยาน จักรยานยนต์ ยานพาหนะทางอากาศได้แก่ เรือ แพ ยานพาหนะทางอากาศได้แก่ เครื่อ งบิน เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเมื่อสัญญาณไฟแดงปรากฏรถยนต์จะหยุด เราสามารถข้ามถนนไปได้ เมื่อสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟเขียว รถยนต์จะ
เคลื่อนไปเราไม่สามารถข้ามถนนไปได้ ถ้าเราข้ามถนนในขณะที่เป็นสัญญาณไฟเขียวจะเป็นอันตราย เราต้ องรู้วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการเดินทาง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและท้า
๑. เล่นและท้ากิจกรรม
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่าง
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ ชี้แนะ

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้

๒. วิ่งแล้วหยุดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ใหญ่
รอบตัวเด็ก
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
๑.ความหมายของการ
กับที่
คมนาคม
(๒) การเคลื่อนไหว
๒. การเดินทางมี 3 วิธี
เคลื่อนที่
ได้แก่ทางบก ทางน้้า ทาง
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อ อากาศ
เล็ก
๓. ชื่อของยานพาหนะ
(๑) การเล่นเครื่องเล่น
๔. ประเภทของ
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ยานพาหนะ
ต่างๆจากแท่งไม้ บล็อก ๕. ข้อควรปฎิบัติในการ
(๒) การเขียนภาพและ
เดินทางเพื่อความปลอดภัย
เล่นกับสี
(๓) การปั้น

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
ตนเองและผู้อื่น
แสดงออก

๔.๑ สนใจมีความสุขและ ๔.๑.๑ สนใจ มี
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และ ดนตรี

มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
๓. กล้าพูดกล้าแสดงออก

๔. สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
๕. สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การหยิบจับ การฉีก
การปะ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ
ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้อง
เพลง และการแสดง
ปฎิกริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น

๖. เก็บของเล่นของใช้เมื่อ ๑.๓.๔ การมีปฎิสัมพันธ์
มีผู้ชี้แนะ
มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ ๘.๒.๑ เล่นร่วมกับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
เพื่อน
ความสุขและปฎิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๗. เล่นและท้างานร่วมกับ ๑.๓.๕ การเล่นและ
ผู้อื่นได้
ท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๘. ฟังผู้อื่นพูดจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการคิด
ที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

๑๐.๑ มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ ๙. บอกลักษณะของสิ่ง
การคิดรวบยอด
ของสิ่งต่างๆจากการ ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
สังเกตโดยใช้ประสาท ประสาทสัมผัส
สัมผัส

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังนิทาน เพลง
ค้าคล้องจองหรือเรื่องราว
ต่างๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก และ
และความต้องการ
(๑๐)การอ่านหนังสือภาพ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
มีจินตนาการและความคิด เคลื่อนไหวตาม
สร้างสรรค์
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
๑๐.จับคู่หรือเปรียบเทียบ (๑) การสังเกตลักษณะ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
ส่วนประกอบ
โดยใช้ลักษณะหรือ
หรือหน้าที่การใช้งานเพียง การเปลี่ยนแปลง และ
หน้าที่การใช้งานเพียง ลักษณะเดียว
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ลักษณะเดียว
โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่ง
๑๑. คัดแยกสิ่งต่างๆตาม (๓) การบอกและแสดง
ต่างๆตามลักษณะหรือ ลักษณะหรือหน้าที่การใช้ ต้าแหน่ง ทิศทางและ
หน้าที่การใช้งาน
งาน
ระยะทางของสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยก การจัด
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว ๑๒. เคลื่อนไหวท่าทาง
กลุ่ม และการจ้าแนกสิ่ง
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
เพื่อสื่อสารความคิด
ต่างๆตามลักษณะและ
ความคิด ความรู้สึก
ความรู้สึก ของตนเอง
รูปร่าง และ รูปทรง
ของตนเอง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้

(๘) การนับและ
แสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(๑๓) จับคู่ เปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หน่วยคมนาคม
วันที่

๑

๒

๓

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. นับปากเปล่า
๑-๕
๒. ร้องเพลง
“คมนาคม”
๒. แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
คมนาคม
๑. นับปากเปล่า
๑-๕
๒. ฟังและร้องเพลง
คมนาคม
๓. ก้าหนดกติกาของ
กิจกรรมใกล้ - ไกล
และให้เด็กท้า
กิจกรรมใกล้ไกล
๑. นับปากเปล่า
๑-๕
๒. เคลื่อนไหว
ร่างกายอิสระตามค้า
บรรยาย

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพยานพาหนะ
ด้วยเทียนแล้วระบายสีน้า
๒. ขย้ากระดาษทิชชูแล้ว
จุ่มสีน้ามาพิมพ์ลงในภาพ
รถยนต์

เล่นตามมุม
เล่นตามมุมประสบการณ์

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจับคู่บัตรภาพ

๑. ร้องเพลง รถไฟ
๒. ฟังนิทานเรื่อง “อู๊ดเข้า
เมือง” และสนทนาเกี่ยวกับ
นิทาน
๓. อภิปรายเกี่ยวกับการ
เดินทางทางบก ให้เด็ก
ช่วยกันบอกชื่อยานพาหนะ
ทางบกที่เด็กๆ รู้จัก ๓ ชนิด

๑. ปั้นดินน้้ามันเป็น
ยานพาหนะทางบกที่ชอบ
๒. วาดภาพยานพาหนะ
ทางบก

เล่นตามมุมประสบการณ์

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมภาพตัดต่อ
ยานพาหนะทางบก

๑. ฟังนิทานเรื่อง น้องฝน
เที่ยวเกาะช้าง
๒. สนทนาร่วมกับครู
เกี่ยวกับยานพาหนะทางน้้า

๑. วาดภาพเรือและ
ระบายสี
๒. ฉีกกระดาษสี ปะติด
ภาพเรือ

เล่นตามมุมประสบการณ์

วิ่งอ้อมหลัก

เกมโดมิโนภาพเรือ

๑. สนทนาเกี่ยวกับวิธีการ
เดินทางมาโรงเรียน
๒. ท่องค้าคล้องจอง

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

วันที่

๔

๕

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. นับปากเปล่า
๑-๕
๒. ร้องเพลงท้าท่า
ประกอบเพลง
ยานพาหนะ

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์

๑. สังเกตและอภิปราย
ลักษณะของเครื่องบินจาก
ภาพ
๒. สนทนาและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทาง
ทางอากาศ
๓. ท่องค้าคล้องจอง
เครื่องบิน
๑. ฟังและพูดตามครู ๑. แสดงบทบาทสมมติให้
พร้อมท้าท่าประกอบ ตรงกับค้าบรรยาย
๒. ร่วมสนทนาการปฏิบัติ
เพลง คมนาคม
ตนในการข้ามถนนให้
๒. แสดงท่าทาง
ประกอบค้าบรรยาย ปลอดภัย

ศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระ
๒. พับกระดาษเป็นรูป
เครื่องบิน

เล่นตามมุม
เล่นตามมุมประสบการณ์

ฉีกปะกระดาษสีลงบนภาพ เล่นตามมุมประสบการณ์
ไฟจราจร

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เดินบนเชือกฟาง

จับคู่ภาพยานพาหนะ
ทางอากาศกับเงา

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจัดกลุ่ม จ้าแนก
บัตรภาพสิ่งที่ควร
ปฏิบัติตนกับไม่ควร
ปฎิบัติตนเมื่อข้ามถนน

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. ร้องเพลงพร้อมท้าท่าประกอบ
2. ปฏิบัติตามค้าสั่ง ใกล้-ไกล
3. เคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามค้าบรรยาย
4. ร้องเพลงท้าท่าประกอบเพลง
5. ฟังและพูดตามครูพร้อมท้าท่าประกอบ
- แสดงท่าทางประกอบค้าบรรยาย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

เกมจับคู่บัตรภาพ
เกมภาพตัดต่อยานพาหนะทางบก
เกมโดมิโนภาพเรือ
เกมจับคู่ภาพยานพาหนะทางอากาศกับเงา
เกมจัดกลุ่ม จ้าแนกบัตรภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติตนกับไม่
ควรปฏิบัติตนเมื่อข้ามถนน

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. สนทนาวิธีการเดินทางมาโรงเรียน และท่องค้า
คล้องจอง
2. ร้องเพลง ฟังนิทาน สนทนาเกี่ยวกับนิทาน และนับ
จ้านวนยานพาหนะทางบก
3. ฟังนิทาน สนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะทางน้้าและ
วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทางทางน้้า
4. สังเกตลักษณะเครื่องบิน
5. แสดงบทบาทสมมติการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะ
เดินทาง

หน่วย
คมนาคม
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓. วิ่งอ้อมหลัก
๔. เดินบนเชือกฟาง
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพยานพาหนะ พิมพ์ภาพจากกระดาษ
ทิชชู
2. ปั้นดินน้้ามันเป็นยานพาหนะทางบกทีช่ อบ
วาดภาพยานพาหนะทาง บก
3. วาดภาพเรือและระบายสี ฉีกกระดาษสี ปะ
ติดภาพเรือ
4. วาดภาพอิสระ และ พับกระดาษเป็นรูป
เครื่องบิน
5. ฉีกปะกระดาษสีลงบนภาพไฟจราจร

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- การเล่นตามมุมประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การฟังและ
จังหวะ
ปฏิบัติตาม
สนใจ มีความสุขและ
ค้าแนะน้า
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว (1) ฟังเพลง ร้อง
ประกอบเพลง จังหวะ เพลง แสดง
และดนตรี
ปฎิกริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
กิจกรรมเสริม
๑. การพูดเรื่องราว ๑. วิธีการเดินทาง
ประสบการณ์
เกี่ยวกับตนเอง
มาโรงเรียน
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด ๒. การพูดกับผู้อื่น ๒. ความหมายของ
โต้ตอบ
เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่
๓. ชื่อยานพาหนะ
เดินทางมาโรงเรียน ที่เดินทางมา
โรงเรียน
๔. ความหมายของ
คมนาคม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. ร้องเพลง “คมนาคม” ให้เด็กๆฟังและร้อง
ตามทีละวรรค
๓. ครูและเด็กแสดงท่าทางประกอบเพลงไป
พร้อมกัน ๒ - ๓ รอบ

เพลง “คมนาคม”

สังเกตความสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

๑. ครูสนทนาซักถามเด็กๆว่า”เด็กๆมาโรงเรียน
อย่างไร ให้เด็กบอกวิธีการเดินทางมาโรงเรียน
ของเด็กแต่ละคน”
๒. สนทนาร่วมกับเด็กว่าสิ่งที่พาเราไปยังที่ต่างๆ
เรียกว่า ยานพาหนะ
๓. สนทนากับเด็กว่าในการเดินทางไปมาหากัน
เราเรียกว่า “คมนาคม”
๔. ให้เด็กร่วมกันท่องค้าคล้องจอง
“การคมนาคม”
หนูจ๋ารู้ไหม เดินทางไปมา
พวกเราเรียกว่า คมนาคม
หนึ่งท้องถนน ใช้รถยนต์ขับ
สองแม่น้าล้าคลอง ใช้เรือล่องไป
สามทะเลใหญ่ ใช้แพเรือได้
สี่ขี่จักรยาน บนลานถนนกว้าง
ห้าบนท้องฟ้า เครื่องบินบอลลูน

ค้าคล้องจอง
“การคมนาคม”

สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูดโต้ตอบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมศิลปะ
๑ การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
และการเล่นกับสี
๑. สนใจ มีความสุขและ ๒. การท้างาน
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ศิลปะ
๒. เก็บของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ให้เด็กเลือกปฏิบัติตามความสนใจในกิจกรรม
ต่อไปนี้
- การวาดภาพยานพาหนะด้วยเทียนแล้วระบายสี
น้้า
- การขย้ากระดาษทิชชูแล้วจุ่มสีน้ามาพิมพ์ลงใน
ภาพรถยนต์
๒. น้าเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ
๓. ให้เด็กๆเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

๑. กระดาษ A๔
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. กระดาษทิชชู

๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการเก็บ
อุปกรณ์เข้าที่

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕. เกมการศึกษา

๑. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้โดยมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. การเล่นกับสื่อ
ต่างๆ
๒. การตัดสินใจ
เลือกท้ากิจกรรม

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น
(๑) มุมบล็อก
(๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
(๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
(๔) มุมบทบาทสมมติ : หมวกกันน๊อก
(๕) มุมธรรมชาติศึกษา
(๖) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. วิ่งและหยุดได้
๒. เล่นและท้ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๑.การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น
๒. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
๓. การให้ความ

-

เพลงรถไฟลอด
๑. เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ เท้า
อุโมงค์
หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
๒. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับลักษณะรถไฟโดยใช้
ค้าถาม “รถไฟมีลักษณะอย่างไร” “ถ้าจะให้
เด็กๆต่อแถวกันเป็นรถไฟ เด็กๆจะต่อแถวเป็น

๑. สังเกตการวิ่งและ
หยุดได้
๒. สังเกตการเล่นและ
ท้ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
รถไฟได้อย่างไร”
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๓. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นอุโมงค์ยืนหัน
หน้าเข้าหากันประสานมือชูเป็นอุโมงค์
๔. กลุ่มที่ ๒ เป็นรถไฟ ยืนเข้าแถวใช้มือจับไหล่
ต่อๆกัน
๕. กลุ่มทีเ่ ป็นอุโมงค์ร้องเพลงรถไฟลอดอุโมงค์
พอถึงประโยค “สะพานหัก” เอามือกั้นลงกั้นดัก
ขบวนรถไฟ ส่วนที่เหลือไปต่อขบวนใหม่และลอด
อุโมงค์ต่อไป
๖. เมื่อเด็กกลุ่มรถไฟถูกจับหมดก็เปลี่ยนให้กลุ่ม
อุโมงค์เป็นรถไฟบ้าง

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่บัตร
ภาพยานพาหนะที่
จับคู่บัตรภาพ
ยานพาหนะที่เหมือนกัน เหมือนกัน
ได้

การเล่นเกมจับคู่
บัตรภาพ
ยานพาหนะตามก้า
พังหรือเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น

๑. ครูแนะน้าเกมการศึกษาจับคู่บัตรภาพ
ยานพาหนะที่มีลักษณะเหมือนกัน
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๔ - ๖ คน โดยให้เด็ก
เลือกหัวหน้ากลุ่มออกมารับเกมจับคู่บัตรภาพ
ยานพาหนะ
๓. เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าที่เมื่อหมดเวลา

สือ่

การประเมินผล
ชี้แนะ

บัตรภาพยานพาหนะ สังเกตการจับคู่บัตร
เกมจับคู่บัตรภาพ
ภาพยานพาหนะที่มี
ยานพาหนะที่
ลักษณะเหมือนกัน
เหมือนกัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วย หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การสังเกตและ
จังหวะ
จ้าแนกเสียงของ
สนใจ มีความสุขและ
ยานพาหนะทางบก
แสดงท่าทางประกอบ ประเภทต่างๆ
เพลงและดนตรี
๒. การฟังและ
ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
๓. การรับรู้และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ผ่าน
ท่าทางและการ
เคลื่อนไหว
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

เพลง คมนาคม
๑.ครูกับเด็กร่วมกันร้องเพลง คมนาคม
๒. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลงพร้อมกัน
๓ รอบ
๓. ครูบอกกติกาของกิจกรรมไกล-ใกล้ โดย
ในขณะที่เด็กๆร่วมกันร้องเพลงคมนาคม ถ้าครู
พูดค้าว่า “ไกล” ให้เด็กวิ่งให้ไกลออกจากตัวครู
ให้มากที่สุด และเมื่อได้ยินเสียงเครื่องเคาะ
จังหวะให้เด็กกลับมาที่เดิมและร้องเพลงคมนาคม
ต่อ ถ้าครูได้ยินครูพูดค้าว่า “ใกล้” เด็กต้องวิ่งเข้า
มาอยู่ใกล้กับครู ท้ากิจกรรมเช่นนี้ ๓ รอบ
๔. เด็กและครูร่วมกันสรุปชื่อยานพาหนะทางบก
ในเพลง คมนาคม

การพูดแสดง
ยานพาหนะทางบก ๑. ครูเล่านิทานเรื่อง “อู๊ดเข้าเมือง” แล้วถาม
นิทาน อู๊ดเข้าเมือง
ความคิด ความรู้สึก ได้แก่ รถตู้
เด็กๆว่า จากนิทานเรื่อง อู๊ดเข้าเมือง มี
รถสามล้อ รถตุ๊กตุ๊ก ยานพาหนะอะไรบ้าง
รถจักรยาน
๒. ครูตั้งค้าถาม “เด็กๆเคยเห็นยานพาหนะใดใน
รถจักรยานยนต์
โรงเรียนที่เหมือนกับในนิทานเรื่อง อู๊ดเข้าเมือง
เป็นต้น
บ้าง”
๓. เด็กๆไปส้ารวจยานพาหนะภายในโรงเรียน

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทางประกอบ
เพลง และดนตรี

สังเกตการฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
ยานพาหนะทางบก

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๔. เด็กวาดภาพยานพาหนะภายในโรงเรียนที่เด็ก
สังเกตพบ
๕. เด็กๆน้าเสนอยานพาหนะที่ไปส้ารวจภายใน
โรงเรียน
๖. ครูตั้งค้าถาม “คนที่ขับขี่ยานพาหนะเหล่านั้น
ขับขี่มาด้วยทางใด”
๗. ครูขยายความรู้เพิ่มเติมว่า ยานพาหนะทางบก
นอกจากจะมีรถยนต์แล้วยังมีรถจักรยาน รถ
มอเตอร์ไซค์ รถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก)
กิจกรรมศิลปะ
๑. การปั้น
สร้างสรรค์
๒. การเขียนภาพและ
๑.สนใจ มีความสุขและ การเล่นสี
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
๒. เก็บของใช้เข้าที่เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

-

๑. ครูให้เด็กเลือกท้ากิจกรรมจาก ๒ กิจกรรม
๑. ดินน้้ามัน
ได้แก่
๒. สีเทียน
- ปั้นดินน้้ามันเป็นยานพาหนะทางบกที่ชอบ
๓. กระดาษ A
- วาดภาพยานพาหนะทางบก
๒. ให้เด็กน้าเสนอผลงาน ให้เพื่อนถามค้าถาม
หรือแสดงความคิดเห็น
๓.ให้เด็กน้าผลงานไปจัดแสดงไว้ที่มุมจัดแสดงผล
งาน
๔. ให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือให้
สะอาดเรียบร้อย

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม ได้แก่
(๑) มุมบล็อก
(๒) มุมหนังสือ: หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก

๑. สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุขแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
๒. เก็บของใช้เข้าที่
เมือ่ มีผู้ชี้แนะ

๑. บล็อก
๑. สังเกตการเล่นและ
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี

จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและท้ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลงและ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง
๑.๑.๑ การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
(๕) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างอิสระ
๑.๑.๕ การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
๒. การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้
ยานพาหนะ
(๓) มุมดนตรี: ร้องเพลงและท้าท่าประกอบ
(๔) มุมบทบาทสมมติ
(๕) มุมเกมการศึกษา

สือ่
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เครื่องเคาะจังหวะ
๒. สังเกตการเก็บของ
๔. ชุดเครื่องแบบ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
คนขับรถโดยสาร
ชี้แนะ
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระโดยมีครู
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเวลาเด็กเข้าแถว
และท้าความสะอาดร่างกาย

สังเกตการเล่นและท้า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา การต่อของชิ้นเล็ก เล่นเกมภาพตัดต่อ
เติมในชิน้ ใหญ่ให้ ยานพาหนะทางบก
๑. เล่นและท้างาน
สมบูรณ์
ตามล้าพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อื่นได้
ร่วมกับผู้อื่น
๒. เก็บของเข้าที่โดยมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อ
ยานพาหนะทางบกให้เด็กฟัง
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มให้เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม
ภาพตัดต่อสลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมภาพตัดต่อ
ยานพาหนะทางบกให้เข้าที่

สือ่
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ยานพาหนะทางบก
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๑. สังเกตการเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเข้าที่โดย
มีผู้ชี้แนะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
สนใจมีความสุขผ่านการ ๒. การเล่นบทบาท
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว สมมติ
ประกอบเพลง
๓. การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านท่าทาง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
๑. การฟังนิทาน
ประสบการณ์
๒. การสนทนา
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ โต้ตอบ
สนทนาโต้ตอบ
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออก

๑. ยานพาหนะที่ใช้
ในการเดินทางทาง
น้้า ได้แก่ เรือ แพ
๒. วิธีปฎิบัติตนให้
ปลอดภัยเมื่อ
เดินทางทางน้้า
ได้แก่ ใส่ชูชีพ ไม่
ยื่นมือหรือเท้าออก
นอกยานพาหนะ

กิจกรรมการเรียนรู้
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๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตาม
ค้าบรรยายดังนี้
เด็กๆเดินไปที่ท่าเรือริมน้้า เดินลงไปในเรือ หยิบ
ไม้พายแจวเรือช้าๆ แจวทางซ้าย แจวทางขวา
แจวเรือเลี้ยวโค้งซ้าย แจวเรือเลี้ยวโค้งขวา แจว
เรือตรงๆ แจวเรือถอยหลัง จอดเรือ
๒. เด็กๆปฎิบัติซ้า ๓ รอบ
๓. เมื่อท้ากิจกรรมเสร็จให้เด็ก

ค้าบรรยาย “เด็กๆ
เดินไปที่ท่าเรือริมน้้า
เดินลงไปในเรือ หยิบ
ไม้พายแจวเรือช้าๆ
แจวทางซ้าย แจว
ทางขวา แจวเรือ
เลี้ยวโค้งซ้าย แจวเรือ
เลี้ยวโค้งขวา แจวเรือ
ตรงๆ แจวเรือถอย
หลัง จอดเรือ”
นิทานเรื่อง น้องฝน
เที่ยวเกาะช้าง

สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจมีความสุข
ผ่านการแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

๑. ครูเล่านิทานเรื่อง น้องฝนเที่ยวเกาะช้าง ให้
เด็กๆฟัง
๒. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานโดย
ใช้ค้าถามกระตุ้นดังนี้ :
- น้องฝนจะไปไหน
- น้องฝนไปเกาะช้างด้วยวิธีใด
- ถ้าเราจะเดินทางไปทางน้้า นอกจากเรือ มี
ยานพาหนะอะไรที่เราจะเดินทางโดยทางน้้าอีก
บ้าง
- เราจะเดินทางทางน้้าให้ปลอดภัยอย่างไร”
๓. ครูและเด็กร่วมกันสรุปการเดินทางโดยใช้
ยานพาหนะทางน้้าและความปลอดภัยในการ
เดินทางทางน้้า

๑. สังเกตพฤติกรรม
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบ
๒.สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูดกล้า
แสดงออก

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมสร้างศิลปะ
สรรค์
สนใจ มีความสุขผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การเขียนภาพและ
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรมได้แก่
การเล่นกับสี
- วาดภาพเรือและระบายสีโดยใช้สีน้า
๒. การหยิบจับ การ
- ฉีกกระดาษสีและปะติดเป็นภาพเรือ
ใช้กรรไกร การฉีก
๒. ครูอธิบายกิจกรรมการฉีกกระดาษสีและปะ
การตัด การปะ และ
ติดเป็นภาพเรือ และ อธิบายวิธีการระบายสีใช้สี
การร้อยวัสดุ
น้้าให้เด็ก โดยแจกกระดาษ A๔ ที่มีรูปภาพเรือให้
เด็กคนละ ๑ แผ่น
๓. สุ่มเลือกเด็ก ๓ - ๔ คนออกมาน้าเสนอผลงาน
ของตนเอง
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่
๑. การเล่นเครื่อง
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นสัมผัสและการ
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
สร้างสิ่งต่างๆจาก
น้อย ๔ มุม ได้แก่
แท่งไม้ บล็อก
(๑) มุมบล็อก
๒. การเล่นบทบาท
(๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
สมมติในเหตุการณ์
ยานพาหนะ
ต่างๆ
(๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบ
๓. การฟังเพลง
(๔) มุมบทบาทสมมติ
การร้องเพลง และ
(๕) มุมเกมการศึกษา
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น

สือ่
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๑. กระดาษ A๔
๒. สีน้า
๓. กระดาษสี
๔. กาว

สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะอย่างมีความสุข

๑. บล็อก
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา

๑. สังเกตการเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นและท้า
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
๒. วิ่งและหยุดได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง
๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
การวิ่งอ้อมหลัก
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
และการหยุด
ร่างกาย
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ แถว ให้เด็กแต่ละแถววิ่งอ้อม
หลักที่วางไว้แล้ววิ่งกลับมาแตะเพื่อนที่ยืนคน
ถัดไป จนเด็กทุกคนในแต่ละแถววิ่งครบ แล้วนั่ง
ลง
๓. ท้ากิจกรรมนี้ซา้ ๒ รอบ
การสังเกตลักษณะ การเล่นเกมโดมิโน ๑. ครูแนะน้าและสาธิตการเล่นเกมโดมิโนภาพ
ของภาพเรือที่
ภาพเรือหรือตาม เรือ
เหมือนและ
ล้าพังหรือเล่น
๒. ให้อาสาสมัครออกมาเล่นเกมโดมิโนภาพเรือ
แตกต่างกัน
ร่วมกับผู้อื่น
๓. แบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๔ - ๕ คน ให้เด็กเล่น
เกมโดมิโนภาพเรือ
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็น ๑. สังเกตพฤติกรรม
หลัก เช่น กรวย หรือ การเล่นและท้า
เก้าอี้
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย
๒. สังเกตการวิ่งและ
หยุด
เกมโดมิโนภาพเรือ

สังเกตการการสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
๑. สนใจ มีความสุขผ่าน ๒. การเคลื่อนไหว
การแสดงท่าทาง/
เคลื่อนที่ไปตาม
เคลื่อนไหว
ทิศทางต่างๆ
๒. เคลื่อนไหวท่าทาง
๓. การปฎิบัติตาม
เพื่อสื่อสารความคิด
ค้าสั่ง
ความรู้สึกของตนเอง
๔. การแสดง
ความรู้สึก
สนุกสนานกับ
กิจกรรม
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เปรียบเทียบเครื่องบิน
กับบอลลูนโดยใช้
ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว

๑. การสังเกต
ลักษณะเครื่องบิน
- บอกจ้านวน
ส่วนประกอบของ
เครื่องบิน
- การคิด
จินตนาการ
- การใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
การมีเหตุผล

๑. ลักษณะของ
เครื่องบิน
๒. ยานพาหนะที่ใช้
ในการเดินทางทาง
อากาศ ได้แก่
เครื่องบิน บอลลูน
เฮลิคอปเตอร์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ยานพาหนะ ให้เด็ก เพลง ยานพาหนะ
ท้าท่าเคลื่อนไหวตามจินตนาการให้สอดคล้องกับ
เนื้อเพลง โดยเมื่อถึงท่อนที่ร้องถึงยานพาหนะ
ชนิดใดให้เคลื่อนไหวเป็นยานพาหนะชนิดนั้น

๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุขผ่านการ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
๒. สังเกตการ
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง

๑. ครูน้าภาพเครื่องบินมาและกระตุ้นให้เด็ก
สังเกตลักษณะของเครื่องบินโดยใช้ค้าถาม
“เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร” “เครื่องบินมีปีกกี่
ปีก”
๒. เด็กๆลองท้าท่าเป็นเครื่องบิน
๓. ครูตั้งค้าถาม “เด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรที่มี
ลักษณะคล้ายเครื่องบินบ้าง เพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น”
4. ครูตั้งค้าถามถามเด็กๆว่า “เด็กๆเคยเห็น
เครื่องบินบินอยู่ที่ไหน”

สังเกตการ
เปรียบเทียบ
เครื่องบินกับบอลลูน
โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว

๑. ภาพยานพาหนะ
ทางอากาศได้แก่
เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์
บอลลูน
๒. ค้าคล้องจอง
“เครื่องบิน”

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
อย่างมีความสุข

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

๑. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
๒. การท้างานศิลปะ
๓. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
๔. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
๕. การพับกระดาษ
๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ

-

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๓. ครูขยายความรู้ว่า ยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางทางอากาศได้แก่ เครื่องบิน
๔. ครูสนทนาถามเด็กๆว่า เด็กๆรู้จักยานพาหนะ
ชนิดอื่นทีใ่ ช้ในการเดินทางทางอากาศหรือไม่
อะไรบ้าง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เดินทางทางอากาศว่านอกจากเครื่องบินแล้วก็มี
บอลลูน
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์และให้เด็กเลือก ๑. กระดาษ A๔
กิจกรรมท้าจากกิจกรรมต่อไปนี้
๒. สีเทียน
(๑) วาดภาพอิสระโดยใช้สีเทียนลงบน
กระดาษ
(๒) พับกระดาษเป็นเครื่องบิน
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บ
ของ
๓. ให้เด็ก ๔ - ๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น
(๑) มุมบล็อก
(๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
(๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
(๔) มุมบทบาทสมมติ
(๕) มุมเกมการศึกษา

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕. เกมการศึกษา

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะอย่างมีความสุข

๑. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและท้ากิจกรรม
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๓. การฟังเพลง
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา
การร้องเพลงและ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง
การเคลื่อนไหว
๑. ครูน้าเชือกฟางมาติดไว้บนพื้นเป็นเส้นตรง
เคลื่อนที่
และวางหลักส้าหรับวิ่งอ้อมไว้
๒. ครูอธิบายให้เด็กกางแขนออกแสดงท่า
เหมือนกับเป็นเครื่องบินและเดินทรงตัวบนเชือก
ฟางทีละคนให้เร็วที่สุด และเดินไปอ้อมหลักแล้ว
เดินกลับมาแตะเพื่อนที่ยืนรอในแถวคนถัดไป
ท้าอย่างนี้จนทุกคนได้เดินครบ

สือ่

การประเมินผล

๑. เชือกฟาง
สังเกตพฤติกรรมการ
๒. หลัก เช่น กรวย เล่นและท้ากิจกรรม
หรือ เก้าอี้ หรือ
อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์อื่นที่วางเป็น
หลักได้

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา ๑. การสังเกต
การเล่นเกมจับคู่
๑. เก็บเกมการศึกษา
๒. เปรียบเทียบ
ภาพยานพาหนะ
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
ความเหมือน ความ ทางอากาศกับเงา
๒. จับคูห่ รือ
แตกต่างของภาพ ตามล้าพังหรือเล่น
เปรียบเทียบยานพาหนะ เครื่องบินกับเงา
ร่วมกับผู้อื่น
ทางอากาศกับเงาโดยใช้
ลักษณะเพียงลักษณะ
เดียว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพยานพาหนะทาง
อากาศกับเงา
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษาเมื่อหมดเวลา

๑. เกมจับคู่ภาพ
ยานพาหนะทาง
อากาศกับเงา
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

๑. สังเกตการเก็บเกม
การศึกษาเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. สังเกตจับคู่หรือ
เปรียบเทียบ
ยานพาหนะทาง
อากาศกับเงาโดยใช้
ลักษณะเพียงลักษณะ
เดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. กล้าพูดกล้า
แสดงออก
๒. เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. กล้าพูดกล้า
แสดงออก
๒. ฟังผู้อื่นพูดจบและ
สนทนาโต้ตอบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่
๒. การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านท่าทาง การ
เคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้เด็กพูดตามครู
๒. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบค้าบรรยาย
“เมื่อฉันขึ้นรถ ฉันต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อฉันลงเรือ ฉันต้องสวมเสื้อชูชีพ
เมื่อฉันข้ามถนน ฉันจะมองซ้าย มองขวา
เมื่อไม่มีรถ ฉันจะข้ามถนนไป”
๓. ครูบรรยายซ้้า ให้เด็กแสดงท่าทางตามค้า
บรรยายของครู

สือ่

ค้าบรรยาย
“เมื่อฉันขึ้นรถ ฉัน
ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อฉันลงเรือ ฉันต้อง
สวมเสื้อชูชีพ
เมื่อฉันข้ามถนน ฉัน
จะมองซ้าย มองขวา
เมื่อไม่มีรถ ฉันจะ
ข้ามถนนไป”
๑. การร่วมสนทนา การปฏิบัติตนอย่าง ๑. ให้เด็กร่วมกันร้องเพลงและท้าท่าประกอบ
๑. เพลง จะข้ามถนน
และแลกเปลี่ยน
เหมาะสมในขณะ เพลง จะข้ามถนน
๒. บัตรภาพไฟแดง
ความคิดเห็น
เดินทางเพื่อให้เกิด ๒. ครูชูบัตรภาพไฟจราจรสีเขียวแล้วกระตุ้นถาม ๓. บัตรภาพไฟเขียว
๒. การเล่นบทบาท ความปลอดภัย
เด็กว่าจากเพลงจะข้ามถนน ถ้าเราเห็นไฟเขียว
สมมติเหตุการณ์
เด็กต้องท้าอย่างไร
ต่างๆ
๓. ครูชูบัตรภาพไฟจราจรแดงแล้วถามเด็กว่าถ้า
๓. การร้องเพลง
เด็กๆเห็นไฟแดง เด็กจะท้าอย่างไร
และแสดงปฏิกริยา
๔. ครูขออาสาสมัครเด็ก ๓ คนออกมาหน้าชั้น ให้
โต้ตอบเสียงดนตรี
เด็กสองคนยืนตรงข้ามกันแสดงเดินพร้อมท้า
๔. การพูดอธิบาย
ท่าทางขับรถ ในขณะที่เด็กอีกคนท้าท่าจะข้าม
เกี่ยวกับเหตุการณ์
ถนน ครูกระตุ้นให้เด็กคิดว่า จะข้ามถนนอย่างไร
และความสัมพันธ์
โดยไม่ให้ชนกับเพื่อน ๒ คน
ของไฟจราจรกับ
การปฎิบัติตน

การประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
๑. สังเกตการร่วม
กิจกรรมการกล้า
แสดงออก
๒. สังเกตการฟังผู้อื่น
พูดจบและสนทนา
โต้ตอบ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมศิลปะ
๑. การท้างานศิลปะ
สร้างสรรค์
๒. การพูดสะท้อน
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ความรู้สึกของตนเอง
อย่างมีความสุข

-

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

-

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. ร่วมกันอภิปรายและสรุปว่าเมื่อเด็กข้ามถนน
จะต้องหันไปทางขวาและไปทางซ้ายเพื่อดูว่ามีรถ
ขับขี่ผ่านหรือไม่ ถ้ามีต้องรอให้รถผ่านไปก่อน
แล้วจึงข้ามถนน หรือ ถ้ามีสัญญาณไฟ ต้องรอ
สัญญาณไฟแดงก่อนจึงจะข้ามถนนไปได้ หรือ ถ้า
มีสะพานลอยให้ขึ้นสะพานลอย
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมฉีกปะไฟจราจร
๒. ครูแจกกระดาษที่มีรูปภาพไฟจราจร ให้เด็ก
ฉีกกระดาษสีปะลงบนภาพไฟจราจรโดยปะ
กระดาษสีให้ตรงกับไฟจราจร
๓. เก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น
(๑) มุมบล็อก
(๒) มุมหนังสือ: หนังสือและนิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
(๓) มุมดนตรี: ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
(๔) มุมบทบาทสมมติ
(๕) มุมเกมการศึกษา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ A๔ มีรูป สังเกตพฤติกรรม
ไฟจราจร
แสดงออกผ่านงาน
๒. กระดาษสี
ศิลปะอย่างมีความสุข
๓. กาว
๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕ เกมการศึกษา

๑. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและท้ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. คัดแยกภาพที่ควร
ปฎิบัติกับภาพที่ไม่ควร
ปฎิบัติในการข้ามถนน
๒. เก็บบัตรภาพเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง
๑. การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างอิสระ
๒. การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
พื้นที่
๑. การเปรียบเทียบ
ภาพที่ควรปฎิบัติ
และไม่ควรปฎิบัติ
เมื่อข้ามถนน
๒. การคัดแยก การ
จัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ

-

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระโดยมีครู
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเวลาเด็กเข้าแถว
และท้าความสะอาดร่างกาย
๑. ครูทบทวนกับเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติให้
ปลอดภัยเมื่อต้องข้ามถนน
๒. น้าบัตรภาพพฤติกรรมที่ควรปฎิบัติและไม่ควร
ปฎิบัติเมื่อข้ามถนนมาให้เด็กจ้าแนก
๓. ให้เด็กน้าเสนอภาพที่ควรปฎิบัติเมื่อเดินทางที่
เด็กเลือก
๔. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กเก็บของเกมให้เข้าที่

สือ่

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตการเล่นและท้า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

๑. บัตรภาพคนข้าม
ถนนตรงทางม้าลาย
2. บัตรภาพคนข้าม
ถนนเมื่อไฟเขียว

สังเกตการคัดแยก
ภาพที่ควรปฎิบัติกับ
ภาพที่ไม่ควรปฎิบัติ
ในการเดินทาง

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
12. การเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก ของ
ตนเอง

ด้านสังคม

11. การคัดแยกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน

10. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว

ด้านอารมณ์
8. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
9. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านร่างกาย

๕. ความสนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๖. การเก็บของเล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
7. การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น

๔. ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๓. การกล้าพูด กล้าแสดงออก

๒. การวิ่งแล้วหยุด

๑. การเล่นและท้ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคลสรุปเป็นรายสัป ดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี ระดับ ๒ พอใช้ ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
12. การเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก ของตนเอง

ด้านสังคม
11. การคัดแยกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน

10. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน
เพียงลักษณะเดียว

9. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านอารมณ์
8. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

7. การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น

๕. ความสนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๖. การเก็บของเล่นของใช้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๔. ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๓. การกล้าพูด กล้าแสดงออก

๒. การวิ่งแล้วหยุด

๑. การเล่นและท้ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

