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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)

3

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
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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
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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

29

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 โรง
อาหาร 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. การพูดแนะนําชื่อเด็กชื่อครูชื่อพี่เลี้ยงและ
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 ตบช๒.๑ (๒.๑.๓)
มฐ. ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช๔.๑ (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 ตบช๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
มฐ ๑๒ ตบช๑๒.๒ (๑๒.๑.๒)

ประสบการณ์สําคัญ ร่างกาย
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
อิสระ
กิจวัตรประจําวัน
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(3) การปัน้

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๑ ตบช๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช๒.๑ (๒.๑.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)
มฐ 6 ตบช๖.๑ (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 ตบช๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
มฐ ๑๒ ตบช๑๒.๑ (๑๒.๑.๒)
ร่างกาย
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจําวัน

๓
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

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

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

อนุบาลปีที่ ๓

สติปัญญา
1.4.1 (๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๑๓) การจับคู่ภาพเหมือนและ
ความสัมพันธ์
๑.๔.๔ (๑) การสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
-

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 ๓

แนวคิด

ปฐมนิเทศเป็นสัปดาห์แรกที่ครูแนะนําเด็กให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับ โรงเรียน ของใช้ส่วนตัว ชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง สัญลักษณ์ระจําตัว สถานที่ใน
โรงเรียน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงและมารยาทไทย เพื่อนํามาใช้ในกิจวัตรประจําวันได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี การเล่นและทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1
1.2 มีสุขภาพอนามัย
ร่างกายเจริญเติบโตตาม สุขนิสัยที่ดี
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิดและดื่ม
น้ําสะอาดได้ด้วย
ตนเอง

1. รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และดื่ม
น้ําสะอาดได้ด้วย
ตนเองได้

1.1.3 การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน
(1) การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเอง

2. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน

3. เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

1.1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํา
ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมและปฏิบัติ
ผู้อื่น
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระที่ควรเรียนรู้
1. การปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหาร
2. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง
3. การเล่นและทํากิจกรรมด้วย
ตนเองและกับผู้อื่นได้อย่าง
ปลอดภัย
4. การพูดแนะนําชื่อเด็ก ชื่อครู
ชื่อพี่เลี้ยง และชื่อเพื่อน
5. การแนะนําสัญลักษณ์
ประจําตัวของเด็กและของใช้
ส่วนตัว
6. การสํารวจ การแนะนํา
ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ํา
อาคารเรียนสนามเด็กเล่น และ
การใช้ห้องน้ําที่ถูกวิธี
7. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน

๖

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.3 วิ่งหลบหลีก
อย่างคล่องแคล่ว
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์และทรง คล่องแคล่ว
ตัวได้

4. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้
5. เล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างปลอดภัย

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข

3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

6กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
(5)พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเอง

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง 4.1 สนใจ มีความสุข
ศิลปะ ดนตรี และการ และแสดงออกผ่านงาน
เคลื่อนไหว
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

4.1.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

7 ทํางานศิลปะอย่างมี 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ความสุข
(2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(5) การทํางานศิลปะ
4.1.3 สนใจและมี 8 ร่วมกิจกรรมการ
1.2.1 สุนทรีภาพและดนตรี
ความสุขและแสดง เคลื่อนไหวประกอบ (3) การเคลื่อนไหวตาม
ท่าทาง/เคลื่อนไหว เพลงและดนตรีอย่างมี เสียงเพลงละดนตรี
ประกอบเพลงจังหวะ ความสุข
และดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้
8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- การสวัสดี
- การขอบคุณ
- ขอบใจ
- การขอโทษ
๙. การพูดเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ตนเอง
1๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

๗

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต

สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

5.1.1 ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง

9. ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเองได้

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน
(3) ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

มาตรฐานที่ 6
6.1 ช่วยเหลือตนเองใน 6.1.1 แต่งตัวด้วย
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ การปฏิบัติกิจวัตร
ตนเองได้อย่าง
ตนตามหลักปรัชญาของ ประจําวัน
คล่องแคล่ว
เศรษฐกิจพอเพียง

10. ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวันและ
กิจกรรมต่างๆได้ด้วย
ตนเอง
11.เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน

6.2 มีวินัยในตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(1)การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
(2)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สาระที่ควรเรียนรู้

๘

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

มาตรฐานที่ 7
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ 7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่ 12.ทิ้งขยะถูกที่ด้วย
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิง่ แวดล้อม
ตนเองได้
วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย
7.2 มีมารยาทตาม
7.2.2กล่าวคํา
วัฒนธรรมไทยและความ ขอบคุณและขอโทษ
เป็นไทย
ด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ผู้อื่น
มีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอกห้องเรียน
13. ปฏิบัติตนตาม
1.3.3 การปฏิบัติตาม
มารยาทไทย กล่าวคํา วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
สวัสดี ขอบใจ
เป็นไทย
ขอบคุณ ขอโทษ ได้ (1) การปฏิบัติตนในความเป็น
ด้วยตนเอง
ไทย

8.2.1 เล่นหรือ
ทํางานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย
และพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

14 เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

1.2.2 การเล่น
(1)การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 9 การใช้ 9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.2 เล่าเป็น
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม เล่าเรือ่ งให้ผู้อื่นเข้าใจ
เรื่องราวต่อเนื่องได้
กับวัย

14. พูดเล่าเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(5) การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

๙

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้

10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอก
15. บอกลักษณะ
การคิดรวบยอด
ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ส่วนประกอบ
ต่างๆจากการสังเกตได้
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

มาตรฐานที่ 12
12.1 มีเจตคติที่ดีต่อ
มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้
และมีความสามารถใน
การแสดงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

12.1.2กระตือรือร้น 16. ร่วมกิจกรรม
ในการเข้าร่วม
สํารวจสิ่งต่างๆและ
กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้รอบตัวได้
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอดการคิด
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา
1. การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
1.4.1การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้
(1)สํารวจสิ่งต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว

สาระที่ควรเรียนรู้

๑๐
การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยปฐมนิเทศ
กิจกรรม
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง ชื่อของเธอ
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
ช้า – เร็ว

เสริมประสบการณ์
แนะนํา ชื่อเด็ก ชื่อครู
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อเพื่อน

3

-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์

4

-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวตามคําสั่ง
(คณิต/ทิศทางซ้าย ขวา)
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหว ผู้นํา ผู้ตาม

แนะนําเดินสํารวจ
- ห้องเรียน
- ห้องน้ํา
- โรงอาหาร
- สนามเด็กเล่น
- อาคารเรียน
มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน

1
2

5

แนะนําสัญลักษณ์
ประจําตัวและของใช้
ส่วนตัว

มารยาทไทย
การแสดงความเคารพ
กล่าวคําสวัสดี ขอบใจ
ขอบคุณ ขอโทษ

เกมการศึกษา

ศิลปะสร้างสรรค์
1 วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
1. ระบายสีสัญลักษณ์
ของตนเอง(รูปภาพ
น่ารัก)
2. วาดภาพของใช้
ส่วนตัว
1. วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามัน

การเล่นตามมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

การเล่นกลางแจ้ง
เกมส่งลูกโป่ง

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า จับคู่ภาพสัมพันธ์ของใช้
(อิสระ)
ส่วนตัว

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เดินต่อเท้าถอยหลังบน
เส้นตรง

ภาพตัดต่อโรงเรียน

1. การหยดสีบน
กระดาษเปียก
2.ขยํากระดาษ
1 วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามัน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

วิ่งซิกแซก
หลบเครื่องกีดขวาง

เรียงลําดับเหตุการณ์
การมาโรงเรียน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นเครื่องเล่นสนาม

จับคู่ภาพกับจํานวน

เกม จับคู่ภาพเหมือน

๑๑
ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. เคลื่อนไหวประกอบเพลง “ชื่อของเธอ”
๒. เคลื่อนไหวอิสระ
๓. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ลูกบอล
๔. เคลื่อนไหวตามคําสั่ง ทิศทาง
ซ้าย – ขวา
๕. เคลื่อนไหวตามผู้นํา ผู้ตาม

๑. แนะนําชื่อเด็ก ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อเพื่อน
๒. แนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวและของใช้ส่วนตัว
๓. แนะนําเดินสํารวจห้องเรียน ห้องน้ํา โรงอาหาร สนามเด็กเล่น
อาคารเรียนและมารยาทในการรับประทานอาหาร
๔. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน
๕. มารยาทไทยการแสดงความเคารพกล่าวสวัสดี ขอบใจ
ขอบคุณ ขอโทษ

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หน่วย
ปฐมนิเทศ

เล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
๑. เกมส่งลูกโป่ง
๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
๓. เดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรง
๔. วิ่งซิกแซกหลบเครื่องกีดขวาง
๕. เล่นเครื่องเล่นสนาม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วาดภาพอิสระ,ปั้นดินน้ํามันอิสระ
ระบายสีสัญลักษณ์ตนเอง(รูปภาพการ์ตูน
น่ารัก) วาดภาพของใช้ส่วนตัว
วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน ปั้นดินน้ํามัน
การหยดสีบนกระดาษเปียก ปั้นดินน้ํามัน
วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน ปั้นดินน้ํามัน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เกมจับคู่ภาพเหมือน
เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ของใช้ส่วนตัว
เกมภาพตัดต่อโรงเรียน
เกมเรียงลําดับภาพเหตุการณ์การมาโรงเรียน
เกมจับคู่ภาพกับจํานวน

๑๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
กับที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ 2. เพลง ชื่อของเธอ
(2) การเคลื่อนไหว
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
เคลื่อนที่
2. ครูแนะนําเพลง “ชื่อของเธอ” ให้เด็กร่วมกัน
(3) การเคลื่อนไหว
ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง
ตามเสียงเพลงละ
อิสระ
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(4) พูดเล่าเรื่องราว การพูดแนะนํา
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ชื่อของเธอ”
1. เพลง ชื่อของเธอ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับตัวเอง
-ชื่อเด็ก
และทําท่าประกอบเพลง
กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
-ชื่อครู
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ร้อง
เหมาะสมบางสถานการณ์ได้
-ชื่อพี่เลี้ยง
เพลง กลุม่ สองเป็นผู้ทําท่าประกอบเพลง
-ชื่อเพื่อน
เมื่อกลุ่มทีร่ ้องเพลงร้องจบ ให้เด็กชี้ไปทาง
กลุ่มที่ทําท่าประกอบเพื่อให้เด็กแต่ละคนลุกขึ้น
พูดแนะนําชื่อตนเองหนึ่งคน สลับกันร้องเพลง
และทําท่าประกอบเพลง เด็กแนะนําชื่อจนครบ
ทุกคน
3. ครูแนะนําชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง ครูให้เด็กจําชื่อ
แล้วทบทวนว่าเด็กจําชื่อครูและพี่เลี้ยงหรือไม่
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาชื่อเพื่อนที่เด็กรู้จัก
และที่จําได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

สังเกตการกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

๑๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ชื่อของเธอ พร้อม
(2) การเขียนภาพ
ทําท่าทางประกอบเพลง
และการเล่นกับสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
(3) การปั้น
- วาดภาพตนเอง
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1.ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
การเล่นและทํา
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (2 )การเล่นรายบุคคล กิจกรรมด้วยตนเอง
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
2. ขออนุญาตหรือรอคอย กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
และกับผู้อื่นได้
ความสนใจ เช่น
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น (2) การปฏิบัติตนเป็น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ได้
สมาชิกที่ดีของ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ห้องเรียน
- มุมเกมการศึกษา - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
ได้
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2.กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สื่อ
1.เพลง ชื่อของเธอ
2. กระดาษวาดภาพ
3. สีเทียน
4. ดินน้ํามัน
5. แผ่นรองปั้น

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การทํางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2.การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

สังเกต
1. เล่นร่วมกันกับเพื่อน
2.ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่น
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่

๑๔
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่นรายบุคคล
1. ครูนําเด็กลงไปที่สนาม แบ่งเด็กออกเป็น 5
เล่น ทํากิจกรรมและ
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
กลุ่มๆละ 6 คนให้ยืนเข้าแถวตอนเรียง 1
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ใหญ่
2. ครูนําลูกโป่งที่เป่าแล้วมา 6 ลูก และให้แจกให้
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
เด็กคนทีย่ ืนด้านหน้าสุดเป็นผู้ถือ
3. จากนั้นครูอธิบายวิธีการเล่นเกมส่งลูกโป่งให้เด็ก
ฟัง เมื่อครูให้สัญญาณเครื่องเคาะจังหวะให้เด็กที่
ถือลูกโป่งวิ่งไปอ้อมตะกร้าที่ครูวางไว้ด้านหน้า
แถวของตัวเองแล้งวิ่งเอาลูกโป่งมาส่งให้เพื่อน
คนต่อไปจนครบทั้งแถว
กิจกรรมเกมการศึกษา
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
จับคู่ภาพเหมือนได้
การเปรียบเทียบความ ความเหมือนความ 2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
เหมือนความต่าง
ต่าง
ที่จับคู่ภาพเหมือนไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกตการเล่น
1. ลูกโป่ง
2. เครื่องเคาะจังหวะ ทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

1. เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกตการจับคู่
ภาพเหมือน

๑๕
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
กับที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
(2) การเคลื่อนไหว
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
เคลื่อนที่
ทันที
3) การเคลื่อนไหว
2. ครูแนะนําเพลง “สวัสดีเธอจ๋า” ให้เด็กร่วมกัน
ตามเสียงเพลงและ
ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง
ดนตรี
อิสระ
กิจกรรมเสริม
(1) การสังเกต
การแนะนําชื่อ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องและทําท่าทางประกอบ
ประสบการณ์
ตัวอักษรในชื่อของ
-สัญลักษณ์
เพลง “สวัสดีเธอจ๋า”
กระตือรือร้นในการเข้า ตนเองหรือคําที่
ประจําตัว
2. ครูนําภาพสัญลักษณ์ประจําตัวมาให้เด็กดู
ร่วมกิจกรรมได้
คุ้นเคย
-ของใช้ส่วนตัว
พร้อมกันแล้วให้บอกว่าเป็นภาพอะไร เช่น
พยัญชนะ ก – ฮ แนะนําภาพที่
เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวเด็กแต่ละคน
3. ครูนําภาพสัญลักษณ์ทั้งหมดใส่ลงในภาชนะ
และล้วงขึ้นที่ละภาพ ให้เจ้าของสัญลักษณ์มา
รับไปและนําไปหาของใช้ส่วนตัวให้ตรงกับภาพ
สัญลักษณ์ประจําตัวเด็ก
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจและมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตการสนใจและมี
2. เพลง สวัสดีเธอจ๋า ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี
1. เพลง“สวัสดีเธอ
จ๋า”
2. ภาพสัญลักษณ์
ประจําตัวเด็ก

สังเกตการกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๖
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
และการเล่นกับสี
- ระบายสีภาพสัญลักษณ์ด้วยสีเทียน
(3) การปั้น
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
2. ให้เด็กทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
๓. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
๔. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่น ทํางานร่วมกับผู้อื่น (2) การเล่นรายบุคคล
เล่นในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมุมตามความ
อย่างมีเป้าหมาย
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
สนใจ
(3) การเล่นตามมุม
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ประสบการณ์
ความสนใจ เช่น
(2) การเล่นและ
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเล่นรายบุคคล
1.ครูแนะนํา การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัด
เล่นหรือทํางานร่วมกับ กลุ่มย่อย และกลุ่ม
มือ เท้า หมุนไหล่ กระโดดเพื่ออบอุ่นร่างกายและ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
ใหญ่
แนะนํากิจกรรม การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
2.แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 6คน ให้เข้าแถว
เรียงหน้ากระดานแล้วให้กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
พร้อมๆกันไปจนถึงจุดหมาย
3.จากนั้นให้กลุ่มอื่นๆเข้าแถวเรียงหน้ากระดานทํา
กิจกรรมเหมือนกลุ่มแรก
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมสร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. ดินน้ํามัน
4. แผ่นรองปั้น

สังเกตการสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตการเล่น ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
เป้าหมาย

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

สังเกตการเล่นหรือ
ทํางานร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
2.บอกลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นและ
จับคู่ภาพสัมพันธ์
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
ของใช้ส่วนตัว
(1) การสังเกต
ลักษณะส่วนประกอบ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยประสาท
สัมผัส

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
1. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
2. การบอกลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต

๑๘
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจและมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3)การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้
2.รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ํา
สะอาดได้ด้วยตนเอง

(1) การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในชีวิตประจําวัน
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

1.การแนะนํา
สถานที่
(เดินสํารวจ)
-ห้องเรียน
-ห้องน้ํา
-อาคารเรียน
-สนามเด็กเล่น
-โรงอาหาร

กิจกรรมการเรียนรู้
1.กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2.ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณ์ โดยนําลูกบอล
มา 1 ลูก
3. ครูแนะนําวิธีการเล่น การส่งบอลโดยให้เด็กยืน
เป็นวงกลมนําลูกบอลมาให้เด็กคนแรกเริ่มส่งไปให้
เพื่อนๆไปรอบวงกลม พร้อมกับร้องเพลง กํามือ
แบมือ
4.กติกาการเล่นส่งบอลให้เด็กส่งบอลไปให้เพื่อนๆ
ไปเรื่อยๆตามเสียงเพลงกํามือ แบมือ และเครื่อง
เคาะจังหวะเมื่อเสียงเครื่องเคาะจังหวะหยุดที่ใคร
ให้คนนั้นออกนอกวงกลมและให้เด็กคนอื่นเล่น
ต่อไปจนเหลือผู้เล่นตามจํานวนที่ครูกําหนด
1.เด็กและครูพูดคําคล้องจอง ของใช้
2.ครูพาเด็กเข้าแถวเดินสํารวจห้องต่างๆใน
โรงเรียน พร้อมกับแนะนําวิธีการปฏิบัติตนในการ
ใช้ห้องต่างๆให้ถูกต้อง
- ห้องเรียน - ห้องน้ํา - อาคารเรียน
- สนามเด็กเล่น – โรงอาหาร -มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
3.สนทนากับเด็กเกี่ยวกับชื่อของใช้ในคําคล้องจอง
ว่ามีอะไรบ้างเด็กเคยเห็นหรือไม่ใช้ทําอะไรบ้าง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตการสนใจและมี
2. เพลง กํามือ แบมือ ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

1.คําคล้องจองของใช้
2.ห้องต่างๆใน
โรงเรียน
3. อาคารเรียน
4.สนามเด็กเล่น
5.โรงอาหาร
6.ถาดอาหาร ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา

สังเกต
1.การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง
2.การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ําสะอาด

๑๙
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
-มารยาทในการ
3. ครูสาธิต การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
รับประทานอาหาร แล้วให้เด็กได้ปฏิบัติจริง
4.ครูสาธิตการใช้ช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหารและการเก็บเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว
5.ให้เด็กทดลองปฏิบัติจริงเช่นการจับช้อนส้อม
รับประทานอาหาร การถือถาดอาหาร
(ครูต้องคอยติดตามและสังเกตเด็กในการขณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวัน)
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง กํามือ แบมือพร้อม
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
และการเล่นกับสี
ทําท่าทางประกอบเพลง
สื่อสารความคิดความรู้สึก (3) การปั้น
2.ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
ของตนเอง
(๔) การพูดแสดง
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
ความคิด ความรู้สึก
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
และความต้องการ
3. ให้เด็กทํากิจกรรมสร้างสรรค์ และเลือกเล่นมุม
ประการณ์ เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณ เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
4. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเล่นตามมุม
เล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมีเป้าหมาย

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1.เพลง กํามือ แบมือ
2. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3.ดินน้ํามัน
4.แผ่นรองปั้น

สังเกตการสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง

1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ มุมประสบการณ์ใน
เล่นในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมุมตามความ ห้องเรียน
สนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ เช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกตการเล่นหรือ
ทํางานร่วมกับเพื่อนได้
อย่างมีเป้าหมาย

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
เล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เดินต่อเท้าถอยหลัง
เคลื่อนที่
บนเส้นตรง
(๒) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมเกมการศึกษา
(2) เล่นและทํางาน
1. เก็บของเล่นเข้าที่ได้
ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยตนเอง
2. ต่อส่วนประกอบของ
ภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

การสังเกตราย
ละเอียดของภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรงให้
เด็กดู
2. ให้เด็กเข้าแถวหันหลังยืนบนเส้นตรงต่อกัน
เว้นระยะ 3 ก้าวต่อจากเพื่อน
3. จากนั้นให้เด็กเดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรงไป
เรื่อยๆจนถึงจุดหมาย
1. ครูแนะนําเกมภาพตัดต่อโรงเรียน
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เชือกฟาง

สังเกตเล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมี
เป้าหมาย

1. เกมภาพตัดต่อ
โรงเรียน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
1. การเก็บของเล่นเข้า
ที่ได้ด้วยตนเอง
2. การต่อส่วนประกอบ
ของภาพเป็นภาพที่
สมบูรณ์

๒๑
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
เคลื่อนที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2.ครูแนะนํากิจกรรรมเคลื่อนไหวตามคําสั่ง เช่นไป
ทางซ้าย – ขวา
3.ครูสั่งให้เคลื่อนไหวไปทางซ้าย เคาะสัญญาณ
หยุด เคลื่อนไหวไปทางขวา เคาะสัญญาณหยุด
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ําอีก
กิจกรรมเสริม
(2) การปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนตาม 1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน”
ประสบการณ์
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ข้อตกลงของ
2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาและแสดงความ
1. กระตือรือร้นในการ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
คิดเห็นในการปฏิบัติตนตามเนื้อเพลง
ร่วมกิจกรรมได้
3.เด็กและครูร่วมกําหนดข้อตกลงในห้องเรียน
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
4.สร้างสถานการณ์สมมุติให้เด็กได้ใช้สถานการณ์
แก้ปัญหา
5.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าทาง
ประกอบเพลง “เล่นกัน”
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเล่นกับสี
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง เล่นกัน
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
(3) การปั้น
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
สื่อสารความคิดวามรู้สึก
- การหยดสีบนกระดาษเปียก
ของตนเอง
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
3. ครูสาธิตการหยดสีบนกระดาษเปียก
4. ให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอน
5. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
6. นําเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจและมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ
สังเกตการสนใจและมี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี
1. เพลง เล่นกัน
2. ชาร์จ การปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน

สังเกต
1.การกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
2.การกล้าพูดกล้า
แสดงออก

1.เพลง เล่นกัน
2. กระดาษA4
3. สีน้ํา
4.พู่กัน
5.สําลี
6.น้ํา
7.ดินน้ํามัน
8.แผ่นรองปั้น

สังเกตการสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดวามรู้สึกของ
ตนเอง

๒๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(1)ขออนุญาต/รอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของ ของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
(2)เก็บของเล่นเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
เล่นทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(1) เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เก็บของเล่นเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง
2. กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1.ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมุมตามความสนใจ
2.ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมุมตามความสนใจ
3. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ เช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
เล่นและทํากิจกรรม 1 ครูแนะนําวิธีเล่นและกติกาข้อตกลงในการวิ่ง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง ซิกแซก หลบเครื่องกีดขวางอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
2.ให้เด็กเข้าแถวและวิ่งซิกแซกหลีกเครื่องกีดขวาง
ที่ละคนจนครบ
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กช่วยกันเก็บ
อุปกรณ์

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1.การขออนุญาต/รอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง
2.การเก็บของเล่นเข้าที่

1.สนามโรงเรียน
2.กรวยยาง
3. นกหวีด

สังเกตการเล่นทํา
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

การเรียงลําดับ
เหตุการณ์ได้

1. เกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
1.การเก็บของเล่นเข้าที่
2.การกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับเหตุการณ์การมา
โรงเรียน
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

๒๓
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจและมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่ การชื่นชมแสดงออก
กับที่
ทางดนตรีและการ
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
(1) การปฏิบัติตนใน
ประสบการณ์
ความเป็นไทย
ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทย รู้จักกล่าวคําสวัสดี
ขอบใจ ขอบคุณ ขอ
โทษ ได้ด้วยตนเอง

มารยาทไทย
การแสดงความ
เคารพด้วยการไหว้
การกราบ การโค้ง
คํานับ

กิจกรรมการเรียนรู้
1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2.ให้เด็กยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าในวงกลมให้มี
ระยะห่างพอกันสมควร
3.ให้อาสาสมัครออกมาเป็นผู้นํา ทําท่าตาม
ความคิดของตนเองแล้วให้เด็กที่เหลือทําตาม
4.หมุนเวียนให้เด็กคนอื่นออกมาเป็นผู้นําในการ
เคลื่อนไหว
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนามารยาทไทยที่ควร
ปฏิบัติ
-การไหว้ -การกราบ -การโค้งคํานับ
2.ฝึกให้เด็กทําความเคารพด้วยการไหว้ การกราบ
การโค้งคํานับ
3.ให้เด็กแสดงวิธีทําความเคารพเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น
-เมื่อไปวัด -เมื่อพบญาติผู้ใหญ่
-เมื่อได้ยินเพลงชาติ
4.เด็กและครูร่วมสนทนามารยาทไทยดีงามและ
การปฏิบัติ

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ

สังเกตการสนใจและมี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

ภาพการไหว้
- การกราบ
- การโค้งคํานับ

สังเกตการปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย รู้จัก
กล่าวคําสวัสดี ขอบใจ
ขอบคุณ ขอโทษ ได้ด้วย
ตนเอง

๒๔
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพ
1.ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
และการเล่นกับสี
ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
สื่อสารความคิดความรู้สึก (3) การปั้น
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
ของตนเอง
- ปั้นดินน้ํามันอิสระ
2. ให้เด็กทํากิจกรรมสร้างสรรค์ และเลือกเล่นมุม
ประสบการณ์ เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณ
เด็กช่วยกันเก็บของ
3. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1.ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
1.ขออนุญาต/รอคอยเมื่อ (2) การเล่นรายบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมุมตามความสนใจ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ด้วยตนเองได้
(3) การเล่นตามมุม
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
2.เก็บของเล่นเข้าที่ได้ด้วย ประสบการณ์
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ตนเอง
(2) การเล่นและ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่น
(5) การเล่นเครื่องเล่น
1.ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง
สนามใหญ่อย่างอิสระ
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
เล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
ปลอดภัย
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3.เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1.เพลงสวัสดีเธอจ๋า
2.กระดาษA4
2. สีเทียน
3.ดินน้ํามัน
4.แผ่นรองปั้น

สังเกตการสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1.การขออนุญาต/รอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเองได้
2.การเก็บของเล่นเข้าที่
ได้ด้วยตนเอง

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตการเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

๒๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่การ
การสังเกต
เปรียบเทียบและการ เปรียบเทียบความ
เรียงลําดับสิ่งต่างๆ
แตกตาง ความ
ตามลักษณะ
เหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1.ครูแนะนําเกมจับคู่ตัวเลขกับภาพ
2.แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3.ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1.เกมจับคู่ตัวเลขกับ
ภาพ
2.เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
ชื่อ – นามสกุล
๑๗.ร่วมกิจกรรมสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัวได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ – จิตใจ
ด้านสังคม
๑๖.บอกลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตได้

๑๕.พูดเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๔.เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๑๓.ปฏิบัตติ นตามมารยาทไทย กล่าวคําสวัสดี ขอบใจ
ขอบคุณ ขอโทษได้ด้วยตนเอง

๑๒.ทิ้งขยะถูกที่ด้วยตนเองได้

๘.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข
๙.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
๑๐.ปฏิบัตติ นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันและกิจกรรม
ต่างๆได้ด้วยตนเอง
๑๑.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

๗.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุข

๖.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๕.เล่นเครื่องเล่นสนามอย่าปลอดภัย

๔.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

๓.เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผูอ้ ื่นอย่างปลอดภัยได้

๒.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง

๑.รับประทานอาหารทีมีประโยชน์และดืม่ น้ําสะอาด
ด้วยตนเองได้

๒๖

ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่

ชื่อ – นามสกุล

คําอธิบาย
9
10
11
12
13
14
15

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ควรส่งเสริม
๑๗.ร่วมกิจกรรมสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัวได้

ด้านสังคม
๑๖.บอกลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตได้

๑๕.พูดเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๔.เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๑๓.ปฏิบัตติ นตามมารยาทไทย กล่าวคําสวัสดี ขอบใจ
ขอบคุณ ขอโทษได้ด้วยตนเอง

พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ – จิตใจ

๑๒.ทิ้งขยะถูกที่ด้วยตนเองได้

๘.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข
๙.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
๑๐.ปฏิบัตติ นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันและกิจกรรม
ต่างๆได้ด้วยตนเอง
๑๑.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

๗.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

๖.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๕.เล่นเครื่องเล่นสนามอย่าปลอดภัย

๔.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

๓.เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผูอ้ ื่นอย่างปลอดภัยได้

๒.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง

๑.รับประทานอาหารทีมีประโยชน์และดืม่ น้ําสะอาด
ด้วยตนเองได้

๒๗

ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

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 10 ตบช 10.1 (10.1.1)

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)
ตบช 9.๒ (9.๒.1)

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)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)

2
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

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
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน

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

อนุบาลปีที่ ๓
ตบช 9.๒ (๙.๒.๑)
ตบช 9.๒ (9.๒.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
ตบช 10.1 (10.1.๒)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)
ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(เชือก)
(ริบบิ้น)
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 (๒) การเขียนภาพ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก ตัด ปะและ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
ร้อยวัสดุ
การตัด การปะและร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
อารมณ์
อารมณ์
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
กลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง ๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
สังคม
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี ๑.๓.๒ (๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของ
(๕) การทํางานศิลปะ
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้ํา

3
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
สติปัญญา
สังคม
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
คําแนะนํา
ในความเป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสม
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ในการพูด
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
1.3.4 (๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ
1.3.4 (๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
ห้องเรียน
สติปัญญา
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
๑.๓.๕ (๒) การเล่นและทํางานร่วมกับกับผู้อื่น 1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
เหมาะสม
สติปัญญา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๘) การนับและแสดงจํานวนของ 1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
(๓) การฟัง นิทาน
และความต้องการ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
และความต้องการ
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
ที่ถูกต้อง
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
จากบนลงล่าง
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
หรือคําคุ้นเคย
(๑๗) การคาดเดา คํา วลีหรือประโยค
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
ที่มีโครงสร้างซ้ําๆกันจากนิทาน
อย่างเหมาะสม
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
ที่ถูกต้อง
มุมมองที่ต่างกัน

4
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

การนับปากเปล่า 1 - 5

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษา ๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
และการรู้หนังสือ
๒. การฟังเพลงนิทานคําคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ
(๒๑) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัว
ในชีวิตประจําวัน
เด็กและคําคุ้นเคย
(๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆตามลักษณะ 1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ความยาว ความสูง น้ําหนัก
ให้สมบูรณ์
ปริมาตร
(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
๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

5
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

6
หน่วย การจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
โรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้ เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สําหรับเด็ก เด็ก ๆ ควรทําความรู้จักบุคคลในโรงเรียนที่ดูแลช่วยเหลือเด็ก รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนและ
บริเวณที่เด็กไม่ควรไปตามลําฟัง การอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํากิจกรรม
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข ปลอดภัยของตนเองและ และปฏิบัติกับผู้อื่น
นิสัยที่ดี
ผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อม
วัสดุอุปกรณ์(เชือก)
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
๑.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่

โรงเรียน คือสถานที่ให้ความรู้
มีสถานที่และบุคคลต่างๆใน
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หนังสือและตัวหนังสือ
๒. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
๓. ทําแผนผังในโรงเรียน
๔. บุคคลในโรงเรียนและ
บทบาทหน้าที่ของบุคคล
๕. ทําแผนที่การเดินทางมา
โรงเรียน
๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติ
ของห้องเรียนและโรงเรียน
๗. การจับคู่ภาพเหมือน
การจับคู่ภาพกับจํานวน (ตัวเลข)
การต่อภาพให้สมบูรณ์
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้คล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการ
ทรงตัว

๒. กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการ
ทรงตัว

๑.๑.๕ การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

2.2 ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กัน

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.๒5 ซ.ม.ได้

๓. ร้อยวัสดุใน
สิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะและร้อยวัสดุ

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๔. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและความ
ต้องการ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสําคัญของสิ่งต่างๆ
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์
ในการเล่น และการกระทํา
ต่างๆ

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียงลําดับเหตุการณ์
การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา)
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

4.1.3 สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม

๕.๔ มีความรับผิดชอบ

5.4.1 ทํางานที่ได้รับ
๖. ทํางานศิลปะที่ได้รับ ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
มอบหมายจนสําเร็จด้วย มอบหมายจนสําเร็จ
(๒) การเขียนภาพและ
ตนเอง
ด้วยตนเอง
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๓.๒ การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) การทํางานศิลปะที่นํา
วัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่
ใช้แล้วมาใช้ซ้ํา

๕. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงสวัสดีอย่างมี
ความสุข

ประสบการณ์สําคัญ
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ 7.2 มีมารยาทตาม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย
ความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย ได้ตาม
กาลเทศะ

๗. ปฏิบัติตนในการ
ทักทาย ตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ

๘.๑ ยอมรับความเหมือน ๘.๑.๑ เล่นและทํา
และความแตกต่าง
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน
ระหว่างบุคคล

๘.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๕ การเล่นและทํางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและทํางาน
ร่วมกับกับผู้อื่น

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตน 8.3.1 มีส่วนร่วมในการ ๙.ร่วมสร้างข้อตกลง
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของ สร้างข้อตกลงและปฏิบัติ และปฏิบัติตาม
สังคม
ตามข้อตกลงด้วยตนเอง ข้อตกลงด้วยตนเอง

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม
(๑) การร่วมกําหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจองบทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ

๑๐. ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
ได้

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์

9.2 อ่าน เขียนภาพและ 9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คําพร้อมทั้ง
ชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์
คําพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ

๑๒. เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสม
ในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คํา และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดย
กวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย
ไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๗) การคาดเดา คํา วลีหรือ
ประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ําๆกัน
จากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
(๒๑) การเขียนคําที่มีความหมาย
กับตัวเด็กและคําคุ้นเคย

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
10.1 มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดี 12.2 มีความสามารถใน
ต่อการเรียนรู้และมี
การแสวงหาความรู้
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

๑๓.จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

12.2.1 ค้นหาคําตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆโดย
ใช้วิธีที่หลากหลายด้วย
ตนเอง

๑๔. ค้นหาคําตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(๘)การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
(๑๓)การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลําดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
๑.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้
(๑) การสํารวจสิ่งต่าง ๆและ
แหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

สาระที่ควรเรียนรู้
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยโรงเรียนของเรา
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
1 การเคลื่อนไหวตามบท พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ ๑. ปั้นอิสระด้วย
มุมหนังสือ แนะนํา
เพลง สวัสดี
๑. คาดคะเนเรื่องจากปกนิทานเรื่องหมี ดินน้ํามัน
หนังสือเรื่องหมีน้อยจะ
น้อยจะไปโรงเรียน
๒. ทํากระป๋องออมสิน ไปโรงเรียนและหนังสือ
2. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
จากเศษวัสดุ
เกี่ยวกับโรงเรียนที่มุม
หนังสือ
๒ การเคลื่อนไหวตาม
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ ๑. การทําแผนผัง
มุมประสบการณ์อย่าง
คําสั่งและข้อตกลง
๑. แนะนําองค์ประกอบของหนังสือและ โรงเรียน
น้อย ๔ มุม
ฝึกการตั้งคําถาม จากปกนิทานเรื่อง
๒. การพับกระดาษ
มุมสร้างสรรค์
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
เป็นอาคารเรียน
เพิ่มอุปกรณ์ในการ
๒. เด็กและครูช่วยกันทําแผนผังใน
ทํางานศิลปะ เช่น
โรงเรียน
การพับกระดาษ
3 การเคลื่อนไหวพร้อม
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. วาดภาพระบายสี มุมประสบการณ์อย่าง
อุปกรณ์ด้วยเชือก
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคําปาก จากไปสํารวจโรงเรียน น้อย ๔ มุม
เปล่าจากปกนิทานเรื่องหมีน้อยจะไป
2. พิมพ์ภาพอิสระจาก
โรงเรียน
สื่อธรรมชาติเช่นใบไม้
2. บุคคลในโรงเรียนและหน้าที่ของ
บุคคลในโรงเรียน
4 การเลียนแบบท่าทาง
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. การพับสีน้ํา
มุมประสบการณ์อย่าง
ยานพาหนะที่มาโรงเรียน ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและการปิด 2. สร้างแผนที่การ
น้อย ๔ มุม
คําให้เด็กทายจากปกนิทานเรื่องหมีน้อย เดินทางมาโรงเรียน
จะไปโรงเรียน

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อหมีน้อย
จะไปโรงเรียน

การเล่นน้ํา เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพกับเงา
เครื่องแต่งกาย

การเล่นน้ําเล่นทราย

เกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์หมีน้อยจะ
ไปโรงเรียน

การละเล่นของ
ไทย ตั้งเต

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคํา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
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วันที่
5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
2. การเดินทาง มาโรงเรียน
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
แบบเป็นผู้นํา-ผู้ตาม
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
อาสาสมัครเด็กอ่านคําจากปกนิทาน
เรื่องหมีน้อย
จะไปโรงเรียน
๒. ข้อปฏิบัติของห้องเรียนและโรงเรียน
๓. ทบทวนคณิตศาสตร์จํานวน ๑-๕

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพระบายสี
อย่างอิสระ
2. การร้อยวัสดุจาก
วัสดุหลากหลาย เช่น
ไม้ดอกไม้

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เกมวิ่งผลัด
เกมจับคู่ภาพการนับ
กระโดดขาเดียว และแสดงจํานวน ๑-๕
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงสวัสดีอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
หมีน้อยจะไป
โรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง และดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. แนะนําเพลงสวัสดี โดยร้องให้เด็กฟัง 1 รอบ
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
4. ให้เด็กทําท่าทางประกอบ. เพลงสวัสดี
อย่างอิสระ
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หันหน้าจับคู่แล้ว
กล่าวคําว่า “สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ”
๖. ทําเช่นนี้อีก 4-5 ครั้ง
๑. พัฒนาการทาง
(๓) การฟัง นิทาน
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
(๔) การพูดแสดงความ ภาษาและการรู้หนังสือ 1.๑ นําหนังสือนิทานเรื่องหมีน้อยจะไปโรงเรียน
มาให้เด็กดูหน้าปกหนังสือ
คิดเห็นความรู้สึกและ 2. สถานที่ต่างๆใน
ความต้องการ
โรงเรียนและทําความ ๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
(๘) การรอจังหวะ
รู้จักกับบุคคลที่
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
ที่เหมาะสมในการพูด เกี่ยวข้อง
คาดคะเน
(๑๗) การคาดเดา คํา
๑.๔ ครูอ่านหนังสือนิทานหมีน้อยจะไปโรงเรียน
วลีหรือประโยค ที่มี
จนจบ โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
โครงสร้างซ้ําๆกัน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
จากนิทาน
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑.เครื่องเคาะจังหวะ
เช่น แทมบูลิน
2. เพลงสวัสดี

สังเกต การสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ดนตรี เสียงเพลงและ
การเคลื่อนไหว

- หนังสือนิทาน หมีน้อย
จะไปโรงเรียน
- ศึกษานอกสถานที่
ป้ายชื่อโรงเรียน
คําขวัญ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

การสังเกต การฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับนิทาน
เรื่องหมีน้อยจะไป
โรงเรียนได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทํางานศิลปะที่
ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จด้วยตนเอง
๒. แสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

กิจกรรม
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

๑.๖ สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากนิทาน นิทาน
มีชื่อเรื่องโรงเรียนของเรามีชื่อหรือไม่ ใครรู้บ้าง
อยู่ที่ไหน
2. พาเด็กไปดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและ
ทําความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การทํางานศิลปะที่
นําวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้ํา
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

๑. ทํากระป๋องออมสินจากสิ่งเหลือใช้
๑.๑ ให้เด็กนํากระป๋องหรือกล่องเหลือใช้มาจาก
บ้านตน
๑.๒ ออกแบบตบแต่งกระป๋องของตนเองตาม
จินตนาการ ด้วยการตัดกระดาษสีตกแต่งสวยงาม
2. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. ทําเสร็จนําเสนอผลงานที่สําเร็จ

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระป๋อง ,กล่องต่างๆ สังเกต ทํางานที่ได้รับ
2 กาว กรรไกร กระดาษ มอบหมายจนสําเร็จ
สีต่างๆ
ด้วยตนเอง
3. ดินน้ํามัน
4. ไม้รองปั้นดินน้ํามัน

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต การเล่นร่วมกับ
ในห้องเรียน
ผูอ้ ื่นได้
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1. มุมหนังสือ แนะนําหนังสือเรื่องหมีน้อยจะไป
โรงเรียนและหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๔) การเล่นบทบาท
สมมติ
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
เกมการศึกษา
(๒) การเล่นรายบุคคล การเล่นภาพตัดต่อ
เล่นเกมภาพตัดต่อ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
ได้
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก
เติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์ ๕. มุมวิทยาศาสตร์
๖. มุมเขียน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

1. แนะนําเกมภาพตัดต่อ หมีน้อยจะไปโรงเรียน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑. สนามเด็กเล่น
๒. อุปกรณ์ทรงตัว
๓. การกระโดดเท้าคู่
เท้าเดี่ยว
๔. กิจกรรมปีนป่าย

การสังเกต เล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

1. เกมภาพตัดต่อหมี
น้อยจะไปโรงเรียน
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต การเล่นเกมภาพ
ตัดต่อได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวเคาะ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่าน ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.กล้าพูด
กล้าแสดงออก
๒. ค้นหาคําตอบ
ข้อสงสัยต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามสัญญาหรือคําสั่ง
ตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม เช่น ให้เด็ก
เคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ
ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น แล้วบอกว่า
ตนเองเคลื่อนที่ด้วยท่าทางอะไร

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางทําเช่นนี้
4-5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกําหนดเวลา
(๒) การฟังและ
๑. ความรู้พื้นฐาน
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ ๑. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
ปฏิบัติตามคําแนะนํา เกี่ยวกับหนังสือและ
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานหมีน้อยจะไปโรงเรียน ๒. สีเทียน
(๔) การพูดแสดง
ตัวหนังสือ
พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
ความคิดเห็น
๒. ทําแผนผังในโรงเรียน ๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือที่ละหน้า
ความรู้สึกและความ
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
ต้องการ
ผู้แต่งเรื่อง
(๖) การพูดอธิบาย
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานหมี
เกี่ยวกับสิ่งของ
น้อยจะไปโรงเรียน หมีน้อยมาโรงเรียนอย่างไร
เหตุการณ์ และ
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
ความสําคัญของสิ่ง
๒.เด็กและครูช่วยกันทํา แผนผังในโรงเรียน
ต่างๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

๑. สังเกต การกล้าพูด
กล้าแสดงออก
๒. การค้นหาคําตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆด้วยตนเองได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

(๗) ) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทําต่างๆ
(๑) การสํารวจสิ่งต่าง
ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒)การตั้งคําถามใน
เรื่องที่สนใจ
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.ทํางานศิลปะที่
ได้รับมอบหมาย
จนสําเร็จด้วย
ตนเอง๒.แสดง
ความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีกการตัด
การปะ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

อาคารเรียนต่างๆ
แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๓-๕คน
๑. การพับกระดาษเป็นรูปจําลองอาคารต่างๆ
ครูสาธิตการพับกระดาษ ๒แบบ ให้เด็กเลือก ๑
แบบตกแต่งให้สวยงาม
๒. การทําแผนผังโรงเรียน ร่วมกัน โดยครูเป็น
ผู้ช่วย
๓. ทําเสร็จนําเสนอผลงานที่สําเร็จ

- กระดาษนิตยสาร
- กระดาษวาดภาพ
- สีเทียน
- กาว
- กรรไกร

สังเกต
๑. ทํางานศิลปะที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จด้วย
ตนเอง
๒. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

กิจกรรม
(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํา
กิจกรรมการเล่น
ทรายอย่าง
ปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์เพิ่มอุปกรณ์ในการทํางานศิลปะ
เช่น การพับกระดาษ
๕. มุมวิทยาศาสตร์ ๖ มุมเขียน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
การเล่นทราย
1. นําเด็กลงเล่นที่ลานทราย เช่น มุมขุดคุ้ยตะลุย
โลก ฝึกให้เด็กเป็นผู้นําสิ่งของไปฝังซ่อนเพื่อให้
เพื่อนหา เช่น เปลือกหอย รูปจําลองกระดูกสัตว์
2. เล่นกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนม ประดิษฐ์สิ่งของ
ต่างๆ
3. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กทําความสะอาดลานทราย
และตนเอง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้

- ลานทราย และอ่างน้ํา
ในสนาม
- อุปกรณ์แบบพิมพ์
ต่าง ๆ
- อุปกรณ์ใช้ ฝังในทราย
เช่น เปลือกหอย
หุ่นจําลองต่าง ๆ

สังเกต เล่นและทํา
กิจกรรมการเล่นทราย
อย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
เล่นจับคู่ภาพของ
สิ่งต่างๆในโรงเรียน
ที่มีความสัมพันธ์
กันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑๓)การจับคู่ การ
การจับคู่ภาพเหมือน
เปรียบเทียบและการ
เรียงลําดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ ความ
ยาว ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ความสัมพันธ์ของสิ่ง เกมจับคู่ความสัมพันธ์
ต่างๆในโรงเรียน
ของสิง่ ต่างๆในโรงเรียน
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสมัครใจมอบเกมใหม่ให้
เด็ก 1 กลุ่ม ไม่ซ้ํากลุ่มเดิม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่มีอยู่
แล้วหมุนเวียนจนหมดเวลา
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต การเล่นจับคู่ภาพ
ของสิ่งต่างๆในโรงเรียน
ที่มีความสัมพันธ์กันได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น ทํากิจกรรม
การเคลื่อนไหว
เชิงสร้างสรรค์
ประกอบอุปกรณ์
(เชือก) กับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(2) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ปฏิบัติตนใน
การทักทาย ตาม
มารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ

(๑) การปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท
รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
๒. ทําความรู้จักกับ
บุคคลในโรงเรียน
๓. มารยาทและ
การทําความเคารพต่อ
บุคคลในโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ (เชือก)เส้นใหญ่ ประมาณ ๐.๕ ซ.ม
ยาวประมาณ ๑ เมตร โดยให้เด็กคิดท่าทาง
เคลื่อนไหวขึ้นเองได้ยินสัญญาณหยุด ให้จับ
กลุ่มรวมกัน เริ่มจากจับคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่
ระบุจํานวน สร้างรูปตามจินตนาการ และ
เล่าให้เพื่อนกลุ่มใหญ่ฟัง
๒. เปลี่ยนกลุ่มและรูปทรงทุกครั้งที่เริ่มต้น
เคลื่อนไหวใหม่
3. เคลื่อนไหวอีก 2-3 ครั้ง กําหนดตาม
ความสนใจและเวลา
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานหมีน้อย
จะไปโรงเรียน พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคําด้วย
ปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย

1. เชือก เส้นใหญ่
ประมาณ ๐.๕๐ซ.ม
ยาวประมาณ ๑ เมตร
ให้เท่าจํานวนเด็ก
2. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต การเล่น ทํากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ (เชือก) กับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

- หนังสือนิทาน เรื่อง
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
- แถบประโยค
- บุคคลในโรงเรียน

สังเกต การปฏิบัติตนในการทักทาย
ตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา
พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้

(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คํา และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทํางานศิลปะที่
ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จด้วยตนเอง

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและ
ร้อยวัสดุ

กิจกรรม
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
หมีน้_ยจะไปโ_งเรียน(หมีน้อยจะไปโรงเรียน)
๑.๓ สนทนาจากนิทาน หมีน้อยเจอบุคคลต่างๆ
หมีน้อยทําอย่างไร เด็กควรทําอย่างไร
๒. เชิญบุคคลในโรงเรียนมาพูดคุยเล่าถึงบทบาท
หน้าที่ของตนอย่างง่ายๆ
๓.ฝึกปฏิบัติการทักทายเมื่อพบกับบุคคลใน
โรงเรียน
1. วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบเมื่อพบจาก
ไปสํารวจอาคารเรียน
2. พิมพ์ภาพอิสระจากสื่อธรรมชาติเช่นใบไม้ ที่
เก็บมาระหว่างออกไปพบบุคคลต่าง ๆ ตาม
จินตนาการของเด็ก
๓. ทําเสร็จนําเสนอผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ 4. มุมสร้างสรรค์
๕. มุมวิทยาศาสตร์ ๖. มุมเขียน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
๒. สังเกตการอ่านภาพ
สัญลักษณ์ คําพร้อมชี้หรือ
กวาดตามองข้อความตาม
บรรทัดได้

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. สีน้ํา
4. ใบไม้ กิ่งไม้

สังเกต
๑. การทํางานศิลปะที่
ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรม
การเล่นน้ํากับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(๔) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน

การเล่นน้ํา
1. อุปกรณ์สําหรับเล่นน้ําหรือสระเล่นน้ํา เพื่อให้
เด็กได้รู้จักธรรมชาติของน้ํา การตวงวัด การเท
การตัก
๒. คุณสมบัติของสิ่งของเมื่ออยู่ในน้ํา ต่างกัน
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด และ
ทําความสะอาดตนเอง

เกมการศึกษา
เล่นเกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์หมีน้อย
จะไปโรงเรียนได้

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

เล่นเรียงลําดับเหตุการณ์ แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒-๓ คน
เกมจับคู่ภาพบุคคลกับ
1. แนะนําเกมใหม่ เกมเกมเรียงลําดับเหตุการณ์ ของใช้ในหน้าที่
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ

- ลานทราย และอ่างน้ํา สังเกต การเล่น ทํา
ในสนาม
กิจกรรมการเล่นน้ํากับ
- อุปกรณ์แบบพิมพ์
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ต่าง ๆ
-อุปกรณ์ เล่นน้ํา เช่น
ของที่จม -ลอย
- อุปกรณ์ใช้ ฝังในทราย
เช่น เปลือกหอย
หุ่นจําลองต่าง ๆ
สังเกต
การเล่นเกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์หมีน้อยจะไป
โรงเรียน
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น ทําท่าทาง
เลียนแบบ
ยานพาหนะที่มา
โรงเรียนกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(๔) การเล่นบทบาท
สมมติ
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา
พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้

(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คํา และข้อความ
(๑๗)การคาดเดาคํา วลี
หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ําๆกันจาก
นิทาน

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. การเดินทาง มา
โรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ขออาสาสมัครแสดงท่าทางเลียนแบบ
ยานพาหนะที่มาโรงเรียน โดยเด็กเคลื่อนไหวไป
ตามความคิดของตน เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
หยุดในท่านั้น แล้วบอกต่อกลุ่มใหญ่ว่า เคลื่อนไหว
เลียนแบบยานพาหนะใด
2. เริ่มใหม่อีก 2-3 ครั้งดูความคิดและการ
แสดงออกของเด็ก กําหนดตามความสนใจและ
เวลา
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานหมีน้อยจะไป
โรงเรียน พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคํา
ให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่า
ถูกต้องหรือไม่
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
2. สนทนากับเด็กหมีน้อยมาโรงเรียนอย่างไรและ
เด็กเดินทาง มาโรงเรียนอย่างไร
๓. สํารวจทั้งห้องเรียน เช่น เดิน ขี่จักรยาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต การเล่น ทําท่าทาง
เลียนแบบยานพาหนะที่มา
โรงเรียนกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. หนังสือนิทาน เรื่อง
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
2. กระดาษขาว-เทา
แผ่นใหญ่
๓. กระดาษกาว
สําเร็จรูป(Post it)

สังเกต การอ่านภาพ
สัญลักษณ์ คําพร้อมชี้หรือ
กวาดตามองข้อความตาม
บรรทัดได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.ทํางานศิลปะที่
ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จด้วยตนเอง
๒.เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง
(๒๑) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
และคําคุ้นเคย

1. การสร้างภาพด้วยสีเทียน ยานพาหนะที่มา
1. กระดาษวาดภาพ
2. กระดาษขาวเทา
โรงเรียน
2. สร้างแผนภูมิวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของเด็ก ๓. สีเทียน
2.๑ เด็กและครูช่วยกันทําแผนภูมิ การเดินทางมา
โรงเรียน
๓. เขียนชื่อกํากับที่ผลงานของตน นํามาวางใน
แผนภูมิร่วมกัน
๔.. ทําเสร็จนําเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่

๑. สังเกต การทํางานที่
ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง
๒. ตรวจผลงาน การเขียน
ชื่อของตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเองได้

กิจกรรม
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์
๕. มุมวิทยาศาสตร์
๖ มุมเขียน เพิ่มอุปกรณ์เช่นบัตรคําตัวอย่างการ
เขียนจากนิทานหมีน้อยจะไปโรงเรียน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเกมการละเล่น
ของไทย ตั้งเตได้
อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง
เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคํา)
พร้อมบัตร
ตรวจสอบ หมีน้อย
จะไปโรงเรียน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

1. การเล่นเกมการละเล่นของไทย ตั้งเต
2. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด
และทําความสะอาดตนเอง

อุปกรณ์ การเล่นตั้งเต
เช่นก้อนหินแบน

สังเกต การเล่นเล่นเกม
การละเล่นของไทย ตั้งเต
ได้อย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง

(๑๓) การจับคู่
เกมจับคู่ภาพกับ
การเปรียบเทียบและ สัญลักษณ์(บัตรคํา)
การเรียงลําดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒-๓ คน
1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา) พร้อมบัตรตรวจสอบ หมีน้อยจะไป
โรงเรียน
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

1. เกมจับคู่ภาพกับ
บัตรคํา พร้อมบัตร
ตรวจสอบหมีน้อยจะไป
โรงเรียน
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต เล่นเกมจับคู่ภาพ
กับบัตรคํา พร้อมบัตร
ตรวจสอบได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
การปฏิบัติตาม
คําสั่งและข้อตกลง
การเป็นผู้นํา ผู้ตาม
กับผู้อื่นได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๑) การร่วมกําหนด
ข้อตกลงของห้องเรียน
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง
(๑๙) การเห็นแบบอย่าง
การเขียนที่ถูกต้อง

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
๒. ข้อตกลงของห้องเรียน
และข้อปฏิบัติในโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. การเคลื่อนไหว การปฏิบัติตามคําสั่งและ
ข้อตกลง การเป็นผู้นํา ผู้ตาม
2. ให้เด็กคิดท่าทางตนเองตามจินตนาการ
สร้างสรรค์และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. เปลี่ยนผู้นําไปเรื่อย ๆผู้นําต้องคิดท่าทาง
แปลกใหม่ไม่ซ้ําผู้อื่น จนหมดเวลา

- เครื่องเคาะจังหวะ

๑. สังเกต การปฏิบัติ
ตามคําสั่งและข้อตกลง
การเป็นผู้นํา ผู้ตาม
กับผู้อื่นได้

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานหมีน้อยจะไป
โรงเรียนพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความให้
เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจ คํา วลี
หรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
๓. สนทนา อภิปรายร่วมกันโรงเรียนของหมีน้อย
มีข้อปฏิบัติอย่างไรเช่นหมีน้อยถึงโรงเรียน ทํา
อย่างไร และโรงเรียนของเรามีสิ่งที่บุคคลต้อง
ปฏิบัติตามอย่างไร

- หนังสือนิทานเรื่องหมี ตรวจผลงาน ร่วมสร้าง
น้อยจะไปโรงเรียน
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
-อุปกรณ์เกี่ยวกับการ ข้อตกลงด้วยตนเอง
เขียน
-บัตรคํา/สัญลักษณ์
-เพลง แม่ไก่ออกไข่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

(๒๑) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/คํา
คุ้นเคย
(๘) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน

๔. สรุปข้อตกลงและข้อปฏิบัติของโรงเรียน
ร่วมกัน
๕. ทบทวนคณิตศาสตร์จํานวน ๑-๕
ด้วยเพลงแม่ไก่

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ร้อยวัสดุใน
สิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีกการตัด
การปะและ ร้อยวัสดุ

1. การวาดภาพระบายสี
2. ร้อยวัสดุ จากลูกปัดต่างๆ
-ให้เด็กเลือกกิจกรรมการร้อยวัสดุลูกปัด
แบบใดบ้าง
๓. ร้อยมาลัยเสร็จแล้วนัดลูกปัดพร้อมกัน
4. นําผลงานที่สําเร็จมานําเสนอ
5. อภิปรายเราจะนําผลงานไปให้ใคร

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีน้ํา สีเทียน
3. จานสี
4. แก้ว
5. ลูกปัดพลาสติก
ลูกปัดไม้
6. เชือกร้อย

1. สังเกตการร้อยวัสดุที่
มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕
ซม.ได้

กิจกรรม
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ ได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ 4. มุมสร้างสรรค์
๕. มุมวิทยาศาสตร์ ๖ มุมเขียน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
กระโดดขาเดียวไป
ในทิศทาง ระดับ
ข้างหน้าได้อย่าง
และพื้นที่
ต่อเนื่องโดยไม่เสีย
(๒) การเคลื่อนไหว
การทรงตัว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(ผ้า)
เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่
เล่นเกมจับคู่ภาพกับ การเปรียบเทียบและ
จํานวน ๑-๕
การเรียงลําดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(๘) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน

สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นและการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

เกมวิ่งผลัดกระโดดขา
การเล่นเกมเกมวิ่งผลัดกระโดดขาเดียว
เดียว
๑. แบ่งกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มๆละ๔-๕คน
๒. อธิบายวิธีเล่น ให้เด็กฟัง
๓. สาธิตการเล่นให้ดูก่อนหนึ่งรอบ
๔. ให้เด็กเล่นพร้อมกัน กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้
ตบมือพร้อมกันแล้วนั่งลง
๒. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด และ
ทําความสะอาดตนเอง

การนับและแสดงจํานวน 1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพกับจํานวน ๑-๕
๑-๕
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกม
ที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว

เกมจับคู่ภาพการนับและ สังเกต เกมจับคู่ภาพกับ
แสดงจํานวน ๑-๕
จํานวน ๑-๕

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ – นามสกุล
14.ค้นหาคําตอบข้อสงสัยต่างๆโดยวิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง

13.จับคู่และเปรียบเทียวความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

พัฒนาการ
ด้านสังคม
12.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

11.อ่านภาพสัญลักษณ์คําพร้อมชีห้ รือกวาดตา
มองจุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

10.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

9.ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัตติ ามข้อตกลง
ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์

8.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

7.ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาละเทศะ

5.สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านดนตรีและ
การเคลื่อนไหว
6.ทํางานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์

3.ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็นพวงมาลัยได้

2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว

1.เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติกับผูอ้ ื่นอย่าง
ปลอดภัย
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
คําอธิบาย
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ 3
ดี
ระดับ 2
พอใช้ ระดับ 3
ควรส่งเสริม

14.ค้นหาคําตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยวิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง

13.จับคู่และเปรียบเทียวความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

พัฒนาการ
ด้านสังคม
12.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

11.อ่านภาพสัญลักษณ์คําพร้อมชีห้ รือกวาดตา
มองจุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

9.ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัตติ ามข้อตกลง
ด้วยตนเอง
10.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

ด้านอารมณ์

8.เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

7.ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาละเทศะ

5.สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านดนตรีและ
การเคลื่อนไหว
6.ทํางานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์

3.ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็นพวงมาลัยได้

2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว

1.เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติกับผูอ้ ื่นอย่าง
ปลอดภัย
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ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 3 ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1
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. การดูแลรักษาตนเองในการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
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 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 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 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)

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 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)

1

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
ตบช 10.2 (10.2.1)

ประสบการณ์สําคัญ 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
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและสังคม

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 และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น

2

อนุบาลปีที่ 3
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
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและสังคม

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
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
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

อนุบาลปีที่ 2
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและสังคม
ด้านสติปัญญา
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย
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
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อนุบาลปีที่ 3
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
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทํา
1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

คณิตศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

อนุบาลปีที่ 2
(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
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ
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อนุบาลปีที่ 3

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
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเอง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3

แนวคิด

ร่างกายของเรามีอวัยวะที่สําคัญและมีหน้าที่แตกต่างกัน ควรดูแลรักษาอวัยวะโดยการทําความสะอาดร่างกาย การแปรงฟัน และควรดูแลรักษาอวัยวะให้ปลอดภัย
ตลอดจนรักษาร่างกายให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
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
ประสานสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก
ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย
2. บอกวิธีการดูแลสุขภาพ
อนามัยการรักษาความสะอาด
ร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
3.บอกวิธีการปฏิบัติตนให้มี
พลานามัยดี

2.1.1 เดินต่อเท้าถอย 4. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
ไม่ต้องกางแขน
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สาระการเรียนรู้

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

สาระที่ควรเรียนรู้
1. การดูแลสุขภาพอนามัย
การปฏิบัติตนให้มีพลานามัยที่ดี
โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ 10
ประการ
2. การดูแลรักษาตนเองในการ
แปรงฟันอย่างถูกวิธี
3. การดูแลรักษาและป้องกัน
อันตรายของอวัยวะ
4. ชื่ออวัยวะและความสําคัญของ
อวัยวะนั้น
5. หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย
6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. การเปรียบเทียบและการ
เรียงลําดับความสูง-ต่ํา
8. การจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ
9. การเรียงลําดับภาพเหตุการณ์
กิจวัตรประจําวัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2.2 ใช้มือ-ตา
2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้
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
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง (5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
ได้
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
6. สร้างผลงานศิลปะ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
เพื่อสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์
ความรู้สึกของตนเองต่อ (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ผู้อื่นได้
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างสิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.4.1 การใช้ภาษา
4.1.3 สนใจ มีความสุข 7.แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
และแสดงท่าทาง/
เพลง จังหวะ และดนตรี บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
เคลื่อนไหวประกอบ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
เพลง จังหวะและดนตรี ได้
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3)การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5 มี 5.2 มีความเมตตา 5.2.1 ช่วยเหลือและ
คุณธรรม
กรุณา มีน้ําใจและ แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
จริยธรรมและมี ช่วยเหลือแบ่งปัน
จิตใจที่ดีงาม
มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ กับผูอ้ ื่น
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

8. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

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

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
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1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
และสังคม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 ใช้ 9.2 อ่าน เขียนภาพ 9.2 .2 เขียนชื่อของตนเอง 11. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ 1.4.1 การใช้ภาษา
ภาษาสื่อสารให้ และสัญลักษณ์ได้
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้ (19) การเห็นแบบอย่างของ
เหมาะสมกับวัย
วิธีที่คิดขึ้นเอง
การเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก/คําคุ้นเคย
มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
10.1.1 จับคู่และ
12. จับคู่และเปรียบเทียบความ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
มีความสามารถใน ความสามารถในการ เปรียบเทียบความแตกต่าง แตกต่างหรือความเหมือนของ
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
การคิดที่เป็น
คิดรวบยอด
หรือความเหมือนของสิ่ง
อวัยวะได้
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
พื้นฐานในการ
ต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่
13. บอก อธิบายเกี่ยวกับชื่อและ การจําแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
เรียนรู้
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป ความสัมพันธ์อวัยวะภายนอก
รูปร่าง รูปทรง
10.1.3 จําแนก จัดกลุ่มสิ่ง ร่างกายได้
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
ต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2
14. จําแนก จัดกลุ่มภาพคนกับ
การเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ลักษณะเป็นเกณฑ์
เครื่องแต่งกายได้
ความสูง
10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของ
(14) การบอกและเรียงลําดับ
และเหตุการณ์อย่างน้อย 5 15. เรียงลําดับสิ่งของและ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
ลําดับ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลําดับ
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทํา
10.2 มี
10.2.1 อธิบายเชื่อมโยง
16. บอกผลที่เกิดขึ้น
1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความสามารถในการ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
จากการดูแลรักษาอวัยวะร่างกาย (1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
คิดเชิงเหตุผล
เหตุการณ์หรือการกระทํา ของตนเองได้
แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
17.บอกลักษณะของชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยตัวเรา
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประกอบเพลงร่างกาย
ของเรา
-เคลื่อนไหวโดยการ
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่

2

-การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
ผู้ตาม

3

-การทําท่าทางตาม
จินตนาการ

เสริมประสบการณ์
-สํารวจอวัยวะของ
ตนเองและเพื่อน
-บอกชื่ออวัยวะและ
ความสําคัญของอวัยวะ
นั้น
-เปรียบเทียบความ
แตกต่างของอวัยวะ
ร่างกาย
-เรียนรู้หน้าที่ของ
อวัยวะของร่างกาย
-บอกประโยชน์ของ
อวัยวะของร่างกาย

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
-ปั้นดินน้ํามัน
-วาดภาพตัวเราพร้อม
เขียนชื่อตนเอง

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-เล่นตามมุม
-เล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
-มุมธรรมชาติศึกษา
(หุ่นจําลองอวัยวะ)

เกมการศึกษา
-เกมเรียงลําดับภาพ
สูง-ต่ํา

- การวาดภาพ ตัวเรา
บนกระดาษบรู๊ฟ(กลุ่ม)

-เล่นตามมุม
ประสบการณ์
ในห้องเรียน

-เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
คนกับเครื่องแต่งกาย

-เด็กฟังนิทานเกี่ยวกับ –วาดรูปด้วยสีเทียน
การแปรงฟัน
- ตัดตุ๊กตาตัวเรา
-วิทยากรสาธิตการแปรง
ฟัน
-ปฏิบัติจริงการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี

-การเล่นเกมพาบอล
ลงตะกร้า

-เล่นตามมุม
-การเดินต่อเท้าถอยหลัง -เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ประสบการณ์ (เล่น
กับสัญลักษณ์อวัยวะ
เสรี) มุมใหม่คือมุมการ
ต่างๆ
แปรงฟันและล้างมือ
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วันที่
4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
-การทําท่าทางประกอบ -การดูแลรักษาและ
เพลงเดิน- วิ่ง
ป้องกันอันตรายของ
อวัยวะ
-แบ่งกลุ่มสังเกตชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
-สาธิตการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
-การทําท่าทางประกอบ ท่องคําคล้องจอง
อุปกรณ์ริบบิ้น
“เด็กน้อย”
-สนทนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนให้มีพลานามัย
ที่ดี โดยใช้ภาพ สุข
บัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-เล่นตามมุม
-การเล่นอุปกรณ์กีฬา
–วาดรูปด้วยสีเทียน
-ภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์ ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
มุมใหม่คือมุมชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

เกมการศึกษา
-เกมเรียงลําดับภาพ
การแต่งกาย

-ปั้นดินน้ํามัน
- การประดิษฐ์มือ
สร้างสรรค์

-เกมเรียงลําดับภาพ
เหตุการณ์กิจวัตร
ประจําวัน

-เล่นตามมุม
ประสบการณ์
ในห้องเรียน
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-การเล่นเดินบนไม้
กระดานแผ่นเดียว

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. เคลื่อนไหวโดยการควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
2. การปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตาม
3. การทําท่าทางตามจินตนาการ
4. การทําท่าทางประกอบเพลงเดิน- วิ่ง
5. การทําท่าทางประกอบอุปกรณ์ริบบิ้น

1. บอกชื่ออวัยวะและความสําคัญของอวัยวะนั้น เปรียบเทียบความแตกต่างของอวัยวะ
ร่างกาย
2. การเรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย บอกประโยชน์ของอวัยวะของร่างกาย
3. การวิทยากรสาธิตการแปรงฟัน ปฏิบัติจริงการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
4. การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของอวัยวะ แบ่งกลุ่มสังเกตชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. การปฏิบัติตนให้มีพลานามัยที่ดี โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ 10 ประการ

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุมประสบการณ์
2. มุมบทบาทสมมติ คือมุมชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
3. มุมธรรมชาติศึกษา(หุ่นจําลอง
อวัยวะ)

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การปั้นดินน้ํามัน
2. การวาดภาพตัวเราพร้อมเขียน
ชื่อตนเอง
3. การวาดภาพ ตัวเราบน
กระดาษบรู๊ฟ(กลุ่ม)
4. วาดรูปด้วยสีเทียน
5. ตัดตุ๊กตาตัวเรา
6. ภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์
7. การประดิษฐ์มือสร้างสรรค์

หน่วย
ตัวเรา
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมพาบอลลงตะกร้า
๓. การเดินต่อเท้าถอยหลัง
๔. การเล่นอุปกรณ์กีฬา
๕. การเล่นเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว
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1. เกมเรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
2. เกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกาย
3. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ
4. เกมเรียงลําดับภาพการแต่งกาย
5. เกมเรียงลําดับภาพเหตุการณ์กิจวัตรประจําวัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอก อธิบาย
เกี่ยวกับชื่อและ
ความสัมพันธ์
อวัยวะภายนอก
ร่างกายได้
2. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของอวัยวะ
ได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ
(13) การเปรียบเทียบ
ตามลักษณะความสูง

1. อวัยวะสําคัญของ
ร่างกายและหน้าที่ของ
อวัยวะ
2. ลักษณะความ
แตกต่างของแต่ละคน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระผ่าน
เสียงเพลงร่างกายของเรา โดยให้เด็กเคลื่อนไหว
โดยการควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่ในห้องเรียน
3. เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา
2 – 3 รอบ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าประกอบ
เพลง“จับไวไว”
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนชื่ออวัยวะสําคัญของ
ร่างกายได้แก่ ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ผม เป็น
ต้น
3. เด็กสํารวจอวัยวะของตนเองและเพื่อนในห้อง
โดยเด็กทําท่าทางตามจินตนาการ
4. เด็กจับคู่กับเพื่อนแล้วเปรียบเทียบความ
แตกต่างของตนเองกับเพื่อนว่ามีอวัยวะในร่างกาย
อะไรที่เหมือนกันบ้างและมีอวัยวะในร่างกายอะไร
ที่ไม่เหมือนกันบ้าง
5. ขออาสาสมัครเด็ก 2 คนเด็กเปรียบเทียบ
ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่างกัน เหมือนกัน
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

1. เพลง จับไวไว
2. ตัวเด็ก
3. บัตรคําอวัยวะ

สังเกต
1. การบอก อธิบาย
เกี่ยวกับชื่อและ
ความสัมพันธ์อวัยวะ
ภายนอกร่างกาย
2. การจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ
อวัยวะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้
2. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(19) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

อย่างไรบ้างให้เด็กบอกลักษณะที่สังเกตพบ 2
ลักษณะขึ้นไป เปลี่ยนอาสาสมัครและปฏิบัติซ้ํา
6. ขออาสาสมัครเด็ก 3 คนยืนหน้าห้อง ให้เด็ก
ร่วมกันเรียงลําดับความสูง โดยขออาสาสมัคร
ออกมาเรียงลําดับ เปลี่ยนอาสาสมัครและปฏิบัติซ้ํา
7. เด็กและครูร่วมกันสรุปอวัยวะต่าง ๆของ
ร่างกาย ความสําคัญของอวัยวะต่าง ๆและความ
เหมือนความต่างระหว่างบุคคล
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ 1. ดินน้ํามัน
ปั้นดินน้ํามัน, การวาดภาพ ตัวเราพร้อมเขียนชื่อ 2. กระดาษวาดภาพ
ตนเอง
3. สีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพ
ตัวเราพร้อมเขียนชื่อตนเองตามแบบ”โดยให้เด็ก
วาดภาพตนเองและต่อเติมอวัยวะให้ร่างกาย
ตนเอง
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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สังเกต
1. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น
2. การเขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นร่วมกับเด็ก กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
อื่นอย่างมี
เป้าหมายได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
สามารถเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

เกมการศึกษา
(๑๔) การบอกและ
เรียงลําดับความ เรียงลําดับกิจกรรม
สูงได้อย่างน้อย 5 หรือเหตุการณ์ตาม
ลําดับ
ช่วงเวลา

การเรียงลําดับความสูง

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

สื่อ
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1.ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3.เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย
1. เด็กนับปากเปล่า 1-20 พร้อมกัน
เรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
2. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
3. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
เรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
4. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงลําดับ
ภาพ สูง-ต่ํา
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้

สังเกต
การเล่นร่วมกับเด็กอื่น

สังเกต
การเล่นเกมเรียงลําดับ
ความสูง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
ผู้ตามได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของอวัยวะ
ได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(13) การ
เปรียบเทียบตาม
ลักษณะความสูง

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กเล่นเกม “ส่องกระจก”โดยเด็กจับคู่กับ
เพื่อน เด็กคนแรกสมมุติตนเองเป็นกระจก คนที่
สองเป็นคนส่องกระจกให้คนที่เป็นกระจกทํา
ท่าทางตามคนส่องกระจก เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด”ให้หยุดในท่านั้นทันที
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2-3 ครั้ง
แต่เปลี่ยนบทบาท
1. ชื่ออวัยวะสําคัญของ 1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าประกอบ
ร่างกาย
เพลง “จับไวไว”
2. ลักษณะความแตกต่าง 2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนชื่ออวัยวะสําคัญของ
ของแต่ละคน
ร่างกายได้แก่ ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ผม
เป็นต้นพร้อมทั้งนับจํานวนอวัยวะและแสดง
จํานวนของอวัยวะแต่ละชนิด
3. เด็กสํารวจอวัยวะของตนเองและเพื่อนในห้อง
โดยเด็กทําท่าทางตามจินตนาการ
4. ขออาสาสมัครออกมา 5 คน ให้ช่วยกันนับ
อวัยวะที่มีจํานวน 1 เช่น จมูก ปาก พร้อมทั้ง
แสดงจํานวน 1-5 ตามบัตรภาพ
5. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กออกมาช่วยกันนับ
อวัยวะที่มีจํานวนคู่ เช่น ตา หู มือ แขน ขา
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เกม “ส่องกระจก”

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
ผู้ตาม

1. เพลง จับไวไว
2. ตัวเด็ก
3. บัตรคําอวัยวะ
4. บัตรภาพตัวเลข
จํานวน 1-5

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของอวัยวะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ
(3) การทําศิลปะแบบ
ร่วมมือ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

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

กิจกรรมการเรียนรู้
พร้อมทั้งแสดงจํานวนว่ามีจํานวนกี่คู่
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปอวัยวะต่าง ๆของพร้อม
ทั้งแสดงจํานวน อวัยวะของร่างกายที่มีจํานวน 1
และอวัยวะของร่างกายที่มีจํานวน 2
1. เด็กแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มๆละ 6 คน แต่ละกลุ่ม
เลือกหัวหน้ากลุ่มออกมารับกระดาษบรู๊ฟ
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพ
ตัวเราบนกระดาษบรู๊ฟ” อาสาสมัครออกมาสาธิต
การนอนบนกระดาษแล้วให้เพื่อนๆช่วยกันวาด
เส้นรอบตัว ช่วยกันต่อเติมอวัยวะของร่างกายใน
ภาพตัวเรา พร้อมทั้งระบายสี
3. เด็กแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือและแบ่งปัน
กันเวลาเล่น
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษบรู๊ฟ
2. สีเทียน
3. ตัวเด็ก

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
เล่นกับเพื่อนอย่าง ทํางานร่วมกับผู้อื่น
มีเป้าหมายโดยการ
เล่นเกมพาบอลลง
ตะกร้าได้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จําแนก จัดกลุ่ม
ภาพคนกับเครื่อง
แต่งกายได้

(5) การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมพาบอลลง
ตะกร้าพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมพาบอลลงตะกร้าโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย
การเล่นเกมจัดหมวดหมู่ 1. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่อง
ภาพคนกับเครื่องแต่ง
แต่งกาย
กายได้
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจัด
หมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกาย
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพคน
กับเครื่องแต่งกาย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ
1. ลูกบอล
2. ตะกร้า

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ สังเกต
คนกับเครื่องแต่งกาย
การจําแนก จัดกลุ่มภาพ
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
คนกับเครื่องแต่งกาย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(9) การปฏิบัติตนตาม 1. การดูแลรักษา
ประสบการณ์
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน และป้องกัน
บอกวิธีการดูแล
กิจวัตรประจําวัน
อันตรายของ
สุขภาพอนามัยการ
ร่างกาย
รักษาความสะอาด
2. การแปรงฟัน
ร่างกายและการ
แปรงฟันที่ถูกวิธี
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบคํา
บรรยาย ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “
ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กทําท่าทางตามจินตนาการประกอบคําบรรยาย ”
เด็กๆกลับจากโรงเรียน สวัสดีพ่อแม่ แล้วถอดเสื้อ ถอด
กางเกง ถอดกระโปรง อาบน้ํา สระผม ถูสบู่ เช็ดตัว
นําผ้าไปตาก สวมเสื้อผ้า หวีผม ไปรับประทานอาหาร
แปรงฟัน แล้วเข้านอน”
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2-3 ครั้ง แต่ให้เด็กคิด
คําบรรยาย
1. ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการปวดฟัน วิธีการรักษาความ
สะอาดฟัน
2. เด็กแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับนิทาน ทําไมเด็ก ๆถึง
ปวดฟัน
3. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการรักษาความ
สะอาดร่างกาย
4. ครูแนะนําวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน
5. วิทยากรให้ความรู้และสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี
6. เด็กทุกคนทําท่าแปรงฟัน
7 .เด็กปฏิบัติจริงการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
8. เด็กและครูร่วมกันทบทวนทําท่าทางการแปรงฟัน
9. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงแปรงฟัน
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. คําบรรยาย

สังเกต
การเคลื่อนไหวและ
แสดงท่าทาตามคําบรรยาย

1. นิทาน
หนูอ้อปวดฟัน
2. วิทยากร คือ ครู
พยาบาล
3. เพลงแปรงฟัน
4. คําคล้องจอง
หนูอ้อปวดฟัน

สังเกต
การบอกวิธีการดูแล
สุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและ
การแปรงฟันที่ถูกวิธี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นตุ๊กตา
ตัวเราตามแนวเส้น
โค้งได้

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

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ปั้นดินน้ํามัน , ตุ๊กตาตัวเรา
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “ตุ๊กตาตัวเรา” คือการ
วาดรูปตัวเองแล้วระบายสี พร้อมทั้งตัดเป็นตัวคน
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

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

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นตุ๊กตาตัวเรา

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายโดยการ
เล่นเกมพาบอลลง
ตะกร้าได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์
อวัยวะต่างๆได้

(5)การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมพาบอลลง
ตะกร้าพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมพาบอลลงตะกร้าโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ 1. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
สัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ อวัยวะต่างๆ
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจัด
หมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ
1.ลูกบอล
2.ตะกร้า

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ สังเกต
กับสัญลักษณ์อวัยวะ
การเล่นเกมจัดหมวดหมู่
ต่างๆ
ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะ
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
ต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรม
(1) การฟัง
เคลื่อนไหวและ
เพลง การร้อง
จังหวะ
เพลง และการ
แสดงท่าทาง
แสดงปฏิกิริยา
ประกอบเพลง
โต้ตอบ
เดิน วิ่งได้
เสียงดนตรี
(3) การ
เคลื่อนไหว
ตาม
เสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(1) การมีส่วน การปฐมพยาบาล
ประสบการณ์
ร่วมในการ
เบื้องต้นเมื่อเกิด
1. บอกลักษณะของ เลือกวิธีการ อุบัติเหตุ
ชุดปฐมพยาบาล แก้ปัญหา
เบื้องต้นได้
(๒) การเล่น
2. บอกผลที่
และการ
เกิดขึ้นจากการ
ทํางานร่วมกับ
ดูแลรักษาอวัยวะ ผู้อื่น
ร่างกายของตนเอง
ได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง 1. เครื่องให้
อิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหว จังหวะ
ในท่านั้นทันที
2. เพลง เดิน วิ่ง
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง เดิน วิ่ง พร้อมทั้งทําท่าทาง
ประกอบเพลง เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันทีปฏิบัติกิจกรรมซ้ําอีกครั้ง
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2-3 ครั้ง

สังเกต
การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง เดิน
วิ่ง

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง เดินวิ่ง พร้อมทําท่าทางประกอบ
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเดินวิ่งและการดูแลรักษา
ตนเองในขณะเดินและวิ่ง
- ถ้าเด็ก ๆไม่เดินเป็นแถวแต่เด็ก ๆใช้การวิ่งแทน จะเกิดอะไรขึ้น
- เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูและรักษาตนเองให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
3. ครูขออาสาสมัครมาเล่าประสบการณ์ที่เด็กเคยพบเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ สนทนาร่วมกันว่าเมื่อเด็ก ๆเป็นแผลแล้วควรทําอย่างไร
(ปฐมพยาบาล)
4. เด็กแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คนแต่ละกลุ่มสังเกตชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นกลุ่มละ 1 อย่าง ว่ามีลักษณะอย่างไร

สังเกต
1. การบอกลักษณะ
ของชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้
2. การบอกผลที่
เกิดขึ้นจากการดูแล
รักษาอวัยวะร่างกาย
ของตนเอง
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1. เพลงเดิน
และวิ่ง
2. ชุดปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นตุ๊กตา
ตัวเราตามแนวเส้น
โค้งได้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(5) การทํา
กิจกรรมศิลปะ
ต่าง ๆ
(5) การหยิบ
จับ การใช้
กรรไกร
การตัด
(1) การเล่น
อิสระ
(2) การเล่น
รายบุคคล
กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่น
ตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
5. เด็กแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานําเสนอและร่วมกันเปรียบเทียบ
ความเหมือนความต่าง
6. แต่ละกลุ่มขออาสาสมัครกลุ่มละ 1 คน แสดงบทบาทสมมุติ
ว่ามีบาดแผลที่อวัยวะต่าง ๆ เด็กร่วมกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะทําอย่างไร
7.เด็กและครูร่วมกันสรุปด้วยการร้องเพลงเดินวิ่งอีกครั้ง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่วาดรูปด้วยสี
เทียน วาดต่อเติมภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “วาดต่อเติมภาพพิมพ์มือสร้างสรรค์”
คือการพิมพ์ภาพมือตนเองด้วยสีน้ํา แล้วต่อเติมภาพให้
สร้างสรรค์อย่างอิสระ แล้วตัดติดป้ายนิเทศแสดงผลงาน
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินผล

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

สังเกต
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นภาพ
พิมพ์มือสร้างสรรค์

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและความ
ต้องการของตนเองได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายโดยการ
เล่นอุปกรณ์กีฬาได้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เรียงลําดับภาพ
การแต่งกายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก
(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นอุปกรณ์กีฬาและ
การจัดเก็บ
2. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์กีฬาอย่างอิสระโดยมีครู
ดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
กีฬาเด็กเข้าแถวและทําความสะอาดร่างกาย
(5) การคัดแยก
การเรียงลําดับสิ่งของ
1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับภาพการแต่งกาย
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ และเหตุการณ์อย่างน้อย 2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
ตามลักษณะ
5 ลําดับ
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
(13) การเรียงลําดับ
เรียงลําดับภาพการแต่งกาย
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงลําดับภาพการ
แต่งกาย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ลูกบอลชนิดต่าง ๆ
2. ตะกร้า
3. ลูกเทนนิส

สังเกต
การเล่นกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายโดยการเล่น
อุปกรณ์กีฬา

1. เกมเรียงลําดับภาพ
การแต่งกาย
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การเล่นเกมเรียงลําดับ
ภาพการแต่งกาย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สําคัญ
เรียนรู้
กิจกรรม
(1) การ
เคลื่อนไหวและ
เคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ
กับที่
แสดงท่าทาง
(2) การ
ประกอบเพลงและ เคลื่อนไหว
อุปกรณ์ได้
เคลื่อนที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มี
พลานามัยดี
2. บอกผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ดูแลรักษาอวัยวะ
ร่างกายของตนเอง
ได้

(9) การปฏิบัติ
ตนตาม
สุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตร
ประจําวัน
(16) การ
อธิบาย
เชื่อมโยง
สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระทํา

1. การปฏิบัติ
ตนให้มี
พลานามัยที่ดี
2. การป้องกัน
โรคในเด็ก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแจกริบบิ้นหลากสีให้เด็กคนละ 1 เส้น
3. ครูเปิดเพลงจากวิทยุเทป เด็กทําท่าทางประกอบเพลงและประกอบ
อุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อครูปิดเพลงให้เด็กหยุดในท่านั้นทันที
4. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2-3 ครั้ง
1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคําคล้องจอง “เด็กน้อย”
2. ครูนําภาพ เด็กฟันผุ เด็กมีเหา คนอ้วน คนที่มีร่างกายผอมแห้ง มาให้
เด็กดู โดยให้เด็กช่วยกันอธิบายถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากภาพ เช่น
ภาพเด็กมีเหา ให้เด็กๆร่วมกันคิดว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไร และเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วผลของมันเป็นอย่างไร
3. แบ่งกลุ่มเด็ก เป็น 10 กลุ่ม ขออาสาสมัครมาหยิบบัตรภาพสุข
บัญญัติ 10 ประการ
4. เด็กในกลุ่มช่วยกันทําท่าทางตามบัตรภาพที่กลุ่มตนเองได้ แล้วให้
กลุ่มอื่นทาย
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้มีพลานามัยที่ดี
โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ 10 ประการ ร่วมแสดงความคิดเห็น
6. อาสาสมัครเด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนให้มีพลานามัยดีทําได้อย่างไรบ้าง
7. เด็กและครูร่วมกันดูการ์ตูนanimation 3 มิติ เพลงสุขบัญญัติ 10
ประการ
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องให้
จังหวะ
2. วิทยุเทป
3.ริบบิ้นสี

สังเกต
การแสดง
ท่าทาง
ประกอบเพลง
และอุปกรณ์

1. คําคล้องจอง
เด็กน้อย
2. เด็กฟันผุ เด็ก
มีเหา คนอ้วน
คนที่มีร่างกาย
ผอมแห้ง
3. บัตรภาพสุข
บัญญัติ 10
ประการ
4. ยูทูปการ์ตูน
animation 3
มิติ เพลงสุข
บัญญัติ 10
ประการ

สังเกต
1. การบอก
วิธีการปฏิบัติตน
ให้มีพลานามัยดี
2. การบอกผลที่
เกิดขึ้น
จากการดูแล
รักษาอวัยวะ
ร่างกายของ
ตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นตุ๊กตา
ตัวเราตามแนวเส้น
โค้งได้

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

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ปั้นดินน้ํามัน,การประดิษฐ์มือสร้างสรรค์
2.ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ การประดิษฐ์มือ
สร้างสรรค์ โดยการวาดมือลงบนกระดาษพร้อมทั้ง
ตัดออกมาติดบนกระดาษแข็งให้เด็กออกแบบมือ
ของตนเองให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ตามที่ตนเองคิด เช่น
พัด ดอกไม้ หุ่นนิ้ว เป็นต้น
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ปั้นดินน้ํามัน
2. สีเทียน
3. กระดาษ
4. กรรไกร
5. กระดาษแข็ง

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็นตุ๊กตาตัวเรา
ตามแนวเส้นโค้ง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
โดยการเล่น
อุปกรณ์กีฬาได้
2. เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เรียงลําดับภาพ
เหตุการณ์กิจวัตร
ประจําวันได้อย่าง
น้อย 5 ลําดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

(5) การคัดแยก
การเล่นเกมเรียงลําดับ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ภาพเหตุการณ์กิจวัตร
ตามลักษณะ
ประจําวัน
(13) การเรียงลําดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเดินบนไม้
กระดานแผ่นเดียวเป็นเส้นตรง
2. เด็กเลือกเล่นเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียวเป็น
เส้นตรงโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย

1. ไม้กระดานแผ่นยาว
2. นกหวีด

สังเกต
1. การเล่นกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายโดยการเล่น
อุปกรณ์กีฬา
2. การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรง

1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับภาพเหตุการณ์กิจวัตร
ประจําวัน
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
เรียงลําดับภาพเหตุการณ์กิจวัตรประจําวัน
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงลําดับภาพ
เหตุการณ์กิจวัตรประจําวัน
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมเรียงลําดับภาพ
เหตุการณ์กิจวัตร
ประจําวัน
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การเรียงลําดับภาพ
เหตุการณ์กิจวัตร
ประจําวัน
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เลข
ที่
ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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17.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้

16.บอกผลทีเ่ กิดขึ้น
จากการดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเอง
ได้

15เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลําดับ

ด้านสังคม
14.จําแนก จัดกลุม่ ภาพคนกับเครือ่ งแต่งกาย
ได้

13.บอก อธิบายเกีย่ วกับชื่อและ
ความสัมพันธ์อวัยวะภายนอกร่างกายได้

12.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้

11.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธที ี่คิดขึน้ เองได้

10.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ด้านอารมณ์และจิตใจ
9.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

8.ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ ื่นได้ดว้ ยตนเอง

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีได้

ด้านร่างกาย

6. สร้างผลงานศิลปะเพือ่ สื่อสารความคิด
ความรู้สกึ ของตนเองต่อผูอ้ ื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

4.เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน

3.บอกวิธกี ารปฏิบัติตนให้มีพลานามัยดี

2.บอกวิธกี ารดูแลสุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันทีถ่ ูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก ส่วนสูงตรงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 3 ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ

คําอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
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ระดับ ๑

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

17.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้

16.บอกผลทีเ่ กิดขึ้น
จากการดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเอง
ได้

15เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลําดับ

ด้านสังคม
14.จําแนก จัดกลุม่ ภาพคนกับเครือ่ งแต่งกาย
ได้

13.บอก อธิบายเกีย่ วกับชื่อและ
ความสัมพันธ์อวัยวะภายนอกร่างกายได้

12.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้

11.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธที ี่คิดขึน้ เองได้

10.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ด้านอารมณ์และจิตใจ
9.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

8.ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ ื่นได้ดว้ ยตนเอง

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีได้

ด้านร่างกาย

6. สร้างผลงานศิลปะเพือ่ สื่อสารความคิด
ความรู้สกึ ของตนเองต่อผูอ้ ื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

4.เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน

3.บอกวิธกี ารปฏิบัติตนให้มีพลานามัยดี

2.บอกวิธกี ารดูแลสุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันทีถ่ ูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้ําหนัก ส่วนสูงตรงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

พัฒนาการ
หมาย
เหตุ

ด้านสติปัญญา
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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)
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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
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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
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ฉันดูแลตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันง่าย ๆ
ทํางานบ้านง่ายๆ ฉันภาคภูมิใจในตนเอง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.2 สุขภาพอนามัย
เจริญเติบโตตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี
สุขนิสัยที่ดี

ได้ เช่น แปรงฟัน แต่งตัว ล้างมือ รับประทานอาหาร ใช้ห้องน้ําห้องส้วมอย่างถูกวิธี ปูและเก็บเครื่องนอนช่วย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
1.2.2 ล้างมือก่อน
1. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ รับประทานอาหาร
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง และหลังจากใช้
ส้วมด้วยตนเอง
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํากิจกรรม 2. เล่น ทํากิจกรรม
ปลอดภัยของตนเองและ ปฏิบัติตอ่ ผู้อื่นอย่าง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ผู้อื่น
ปลอดภัย
ปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
อนามัยส่วนตน
1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
(1) การปฏิบัติตนตาม
สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
- การล้างมือที่ถูกวิธี
กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
- การแต่งกาย
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- การปูและเก็บเครื่องนอน
๑.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และ
และประสานสัมพันธ์กัน ทรงตัวได้
2.2.ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

สภาพที่พึงประสงค์
2.1.1 เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน
2.2.๒ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ 4.1 สนใจ มีความสุข
แสดงออกทางศิลปะดนตรี และแสดงออกผ่านงาน
และการเคลื่อนไหว
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
6.1 ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
การปฏิบัติกิจวัตร
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประจําวัน
พอเพียง

6.1.1 แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว
6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
3. เดินต่อเท้าถอยหลัง 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ต้องกางแขน
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์(ผ้า)
4. การสร้างรูป
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
(2) การเขียนภาพ
ต่างๆเขียนรูป
(3) การปั้น
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
จุดประสงค์การเรียนรู้

5. สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้
6. แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
7. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ได้

1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
6.1.3.ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

8.ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเองได้

6.2 มีวินัยในตนเอง

๖.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

9.เก็บของเล่นของใช้ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
เข้าที่อย่างเรียบร้อยได้ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
ด้วยตนเอง
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

10. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและความ
9.2.1 อ่านภาพ
11. อ่านภาพ
ต้องการ
สัญลักษณ์คําด้วยการชี้ สัญลักษณ์คําด้วยการชี้ (10) การอ่านหนังสือภาพ
หรือกวาดตามอง
หรือกวาดตามอง
นิทาน
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ จุดเริ่มต้นและจุดจบ (๒๐) การเขียนร่วมกันตาม
ข้อความ
ของข้อความได้
โอกาส และการเขียนอิสระ
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถใน 10.1.2 จับคู่และ
มีความสามารถในการคิดที่ การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
12. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(8)การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่การ
เปรียบเทียบความเหมือน
ความต่าง
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วย หนูทําได้
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
1 การเคลื่อนไหวร่างกาย ๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันจาก 1. การเขียนรูป
มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นน้ําเล่นทราย
จับคู่ภาพเหมือนขั้นตอน
ประกอบเพลง
หนังสือนิทานเรื่อง “จ๊ะจ๋า สามเหลี่ยมตามแบบ
น้อย ๔ มุม
การล้างมือ
“ส่วนต่างๆของ
แต่งตัว”
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
ร่างกาย”
- คาดคะเนเรื่องจากปก
2. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี
-การล้างมือตามขั้นตอน 7
ขั้นตอน
2 การเคลื่อนไหวเชิง
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. พิมพ์ภาพวัสดุที่เป็น มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
สร้างสรรค์ (ผ้า)
จากหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋า
รูปสามเหลี่ยมและ
น้อย ๔ มุม
แต่งตัว”
ระบายสีตกแต่งภาพ
- ตั้งคําถามจากเรื่อง
2. ขดดินน้ํามันเป็นรูป
1.๑. สํารวจส่วนประกอบ
สามเหลี่ยม
ของหนังสือ
๑.๒ ตั้งคําถามที่เด็กสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๒. การปฏิบัติจริงการแต่งตัว
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วันที่
๓

4

๕

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การเคลื่อนไหวหรือ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. วาดต่อเติมภาพ
กิจกรรมเสริม
แสดงท่าทางตาม
จากหนังสือ “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” สามเหลี่ยมตาม
ประสบการณ์ร่วมกับ
จินตนาการจาก
- เติมคําปากเปล่า
ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมเล่นตามมุม
เรื่องราวหรือคํา
- เติมตัวอักษรในคําที่พบ
2. ระบายสีภาพ
บรรยาย
บ่อย
สามเหลี่ยมที่ต่อเติม
2. ปฏิบัติจริงการ
รับประทานอาหาร
การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. ฉีก ตัด ปะ เป็นรูป มุมประสบการณ์ อย่าง
สร้างสรรค์
จากหนังสือ “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” สามเหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
- ทายคําที่ปิดไว้
2. ตกแต่งระบายสีรูป
2. ทดลองปฏิบัติจริงการใช้ สามเหลี่ยมที่ฉีก ตัด ปะ
ห้องน้ําห้องส้วม
การเคลื่อนไหวแบบ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน ๑. พับกระดาษเป็นรูป มุมประสบการณ์ อย่าง
ผู้นํา - ผู้ตาม
จากหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋า
สามเหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
แต่งตัว”
๒. ตกแต่งต่อเติม
- เด็กอาสาอ่านนํา
กระดาษที่พับตาม
๒. การปูและเก็บเครื่องนอน ความคิดสร้างสรรค์
๓. การเก็บของใช้ส่วนตัว
เข้าที่
๔. การนับปากเปล่า๑ – ๒๐
๕. การนับและแสดงจํานวน
๑–๕

กลางแจ้ง
การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรง

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร

การเล่นน้ํา-เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพกับเงา
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา
ห้องส้วม

การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา) จ๊ะจ๋าแต่งตัว

10

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“ส่วนต่างๆของร่างกาย”
2. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ (ผ้าสามสี)
3. การทําท่าทางตามคําบรรยาย
4. การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์
5. การเคลื่อนไหวแบบผู้นํา ผู้ตาม

1. การล้างมือตาม 7 ขั้นตอน
2. การเลือกเครื่องแต่งกายและการแต่งตัว
3. การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
4. การใช้และทําความสะอาดหลังใช้ห้องน้ําห้องส้วม
5. การปูและเก็บเครื่องนอน
6. การเก็บของใช้ส่วนตัว
หน่วย
หนูทําได้

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ ปั้นดินน้ํามันอิสระ
2. พิมพ์ภาพวัสดุที่เป็นรูปสามเหลี่ยม
และระบายสีตกแต่งภาพ
- ขดดินน้ํามันเป็นรูปสามเหลี่ยม
3. วาดต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตามความคิดสร้างสรรค์
ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
- ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
4. ฉีก ตัด ปะ เป็นรูปสามเหลี่ยม
- ตกแต่งระบายสีรูปสามเหลี่ยมที่ฉีก ตัด ปะ
5. ตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม ตกแต่ง ต่อเติมตาม
จินตนาการ
- ปั้นดินน้ํามันเป็นรูปสามเหลี่ยม

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓. การเดินต่อเท้าถอยหลัง
๔. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนการล้างมือ
2. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน ๑-๕
3. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
4. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ําห้องส้วม
5. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคํา)จ๊ะจ๋าแต่งตัว
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหว
1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
ตามเสียงเพลง/
เคลื่อนที่ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด 2. เพลงส่วนต่างๆ ของ
สนใจมีความสุข
ร่างกาย
ดนตรี
ทันที
และแสดงท่าทาง/
2. ครูเปิดเทปเพลงบรรเลงและให้เด็กเคลื่อนไหว 3. เทปเพลงบรรเลง
เคลื่อนไหวประกอบ
ร่างกายตามจังหวะเพลงอย่างอิสระเมื่อเคลื่อนไหว
เพลง จังหวะ และ
ไปพบกันให้ทักทายกันโดยการยกมือไหว้และ
ดนตรีได้
พูดว่า”สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”
3. เด็กแสดงท่าทางตามบทเพลง “ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย” โดย แตะหรือสัมผัส มือ แขน คาง
เข่า
4. ครูชมเชยเด็กที่ทักทายกันโดยการไหว้และพูด
คําว่าสวัสดี และบอกเด็กว่า การแสดงความเคารพ
การทักทายด้วยการไหว้และพูดสวัสดี เป็นสิ่งดีที่
เด็กควรทําและจะเป็นเด็กดีน่ารักมีมารยาทที่ดีงาม
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
1. ภาษาและการรู้
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1. หนังสือนิทานเรื่องจ๊ะ
ประสบการณ์
นิทาน
หนังสือ
1.1 นําหนังสือเรื่อง “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” มาให้เด็กดู จ๋าแต่งตัว
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ (๔) การพูดแสดง
2.วิธีรักษาร่างกายให้
หน้าปก
2. โปสเตอร์สอนการ
และสนทนาโต้ตอบ ความคิดเห็น
สะอาดและมีสุขอนามัย ๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่า เป็นเรื่อง
ล้างมือ 7 ขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง
ความรู้สึกและความ ที่ดี
เกี่ยวอะไร
3. อ่างน้ํา 2 ใบ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ ต้องการ
-การล้างมือ
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
4. สบู่
ฟังได้
คาดคะเน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะที่ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับการพูด 7 ขั้นตอน
(10) การอ่าน
1. ฝ่ามือถูกัน
หนังสือภาพ นิทาน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและ
(๑) การปฏิบัติตน
ซอกนิ้วมือ
ตามสุขอนามัยสุข
3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและ
นิสัยที่ดีในกิจวัตร
ซอกนิ้วมือ
ประจําวัน
4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5. ถูหัวแม่มือโดยรอบ
ด้วยฝ่ามือ
6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่า
มือ
7. ถูรอบข้อมือ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและเขียนรูป
สามเหลี่ยม

(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ ครูอ่านหนังสือนิทานจ๊ะจ๋าแต่งตัวจนจบ
โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
2. ครูนําโปสเตอร์การล้างมือ 7 ขั้นตอนมาให้เด็ก
ดูและอธิบาย
3. ครูสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนทําช้าๆให้เด็ก
ทําตาม 2-3 ครั้ง
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “สบายตัว”พร้อม
กับทําท่าทางประกอบ
5. อาสาสมัครเด็กออกมาทําท่าทางเกี่ยวกับ
การทําความสะอาดร่างกายให้เพื่อนทาย ล้างมือ
อาบน้ํา สระผม แปรงฟัน ตัดเล็บ
1. เด็กทํากิจกรรมปั้นดินน้ํามัน และเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
2. ครูแนะนําวิธีการเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
- ครูนําไม้ฉากสามเหลี่ยมวางบนกระดาษแล้วใช้
ดินสอลากตามขอบไม้ฉาก ให้เด็ก ๆ สังเกตรูปที่
ได้ครูแนะนํารูปลักษณะนี้ เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม
ให้เด็กพูดตาม “รูปสามเหลี่ยม”

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

5. ผ้าเช็ดมือ
6. เพลง“สบายตัว”

2. การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเอง

1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. กรรไกร
4. ดินน้ํามัน
5. ไม้ฉากสามเหลี่ยม
6. รูปสามเหลี่ยม
7. เชือก

สังเกต
การเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบมีมุมชัดเจน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การให้ความ
เก็บของเล่นของใช้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
เข้าที่อย่างเรียบร้อย กิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

ให้เด็กใช้นิ้วลูบตามขอบไม้ฉากสามเหลี่ยมเป็น
สามเหลี่ยมลากนิ้วตามรอยรูปสามเหลี่ยมและให้
ลองวาดรูปสามเหลี่ยมในอากาศ บนโต๊ะหรือ
บนทราย จากนั้นจึงวาดลนกระดาษ
3. เด็กบอกสิ่งของในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้าง
ที่มีรูปร่างเหมือนหรือคล้ายรูปสามเหลี่ยม
๔. ครูนําสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว
เด็ก เช่น ธงสามเหลี่ยม ไม้บล็อก มาให้เด็ก
สังเกตว่าส่วนไหนที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายรูป
สามเหลี่ยม
๕. เมื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนนําภาพสามเหลี่ยม
ของตนเองมาร้อยเชือกหรือเอ็นให้เป็นโมบาย
แขวน ในห้องเรียน
๖. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
๗. นําเสนอผลงานของตนเอง
๘. เก็บอุปกรณ์และทําความสะอาด
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมประสบการณ์ใน
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ห้องเรียน
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเป็น
การปฏิบัติที่ดีทําให้ของไม่สูญหายปะปนกันเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ
การเล่นทรายและการเล่นน้ํา
1.นําเด็กไปที่สนามเด็กเล่น
2.แนะนําและสาธิตวิธีการเล่นทรายและเล่นน้ําที่
ถูกต้องและปลอดภัย
2. เด็กเล่นทรายและเล่นน้ําอย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นน้ํา ล้างมือ
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนขั้นตอน
การล้างมือ
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยว
กับเกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- ลานทราย
สังเกต
- อุปกรณ์เล่นทรายและ การเล่น ทํากิจกรรมและ
เล่นน้ํา
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ขั้นตอนการล้างมือ
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(ผ้า)

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้อง
1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไปข้างหน้า เดิน เช่นแทมบูลิน
ความสนใจมีความสุข
ไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไปทางขวาเดินไปตาม 2. ผ้า 3 สี
และแสดงออกผ่าน
พื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น
การเคลื่อนไหว
2. เด็กออกมาหยิบผ้าทีละคน ๆ ละ 1 ผืน นําผ้ามา
สํารวจและสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกาย แล้ว
เคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ผ้า ให้มีลีลา พื้นที่ ระดับ
ทิศทาง ไปทั่วบริเวณ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
เคลื่อนไหวทันที พร้อมกับจับกลุ่มตามสีผ้าและ
อาสาสมัครเพื่อนในกลุ่ม 1 คน มายืนกลางวงและ
ให้เพื่อนนําผ้ามาแต่งตัวให้เพื่อน
3. เมื่อแต่งเสร็จให้มาเดินประกวดว่ากลุ่มไหนแต่งตัว
เพื่อนได้สวยที่สุด
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2.แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การฟังเพลง นิทาน ๑.การส่งเสริมพัฒนาการ
(8) การรอจังหวะที่
ทางภาษาและการรู้
เหมาะสมกับการพูด หนังสือ
(10) การอ่านหนังสือ ๒. การเลือกเครื่องแต่ง
ภาพ นิทาน
กายของตนเองและการ
รู้จักส่วนประกอบ
แต่งตัว
หนังสือ ปกหน้า ปกใน 3.การนับปากเปล่า
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาด
๑-๒o
เนื้อเรื่อง
5.การนับและแสดง
12. การเห็นแบบอย่าง จํานวน ๕
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
(8)การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ การรู้หนังสือ 1. หนังสือเรื่องจ๊ะ สังเกต
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง “จ๊ะจ๋าแต่งตัว” พร้อม จ๋าแต่งตัว
1. การฟังผู้อื่นพูดจน
กันจนจบ ๑ รอบ
2. เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้า จบและสนทนาโต้ตอบ
๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้าได้แก่
ต่างชนิดกัน
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
2. การแต่งตัวด้วย
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
ตนเองได้อย่าง
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
คล่องแคล่ว
2. ครูนําเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าต่างชนิดกันใส่กล่องมาให้เด็ก
สัมผัสทีละคนโดยไม่ให้เห็นแล้วตั้งคําถามให้เด็กตอบ
- สัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไร
- เด็ก ๆคิดว่ามันเป็นอะไร ใช้ทําอะไร
- ผู้ชายและผู้หญิงแต่งตัวเหมือนกันหรือไม่
3. ครูสาธิตวิธีการแต่งตัวให้เด็กที่เป็นอาสาสมัคร เช่น
การสวมเสื้อ ติดกระดุม ใส่กางเกง ถุงเท้า รองเท้า
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมแต่งตัวโดยเด็กเลือกเสื้อผ้าเอง
จากมุมบ้าน (บทบาทสมมติ)
4.1 เด็กนับจํานวนเสื้อผ้าที่ตนเลือกก่อนแต่งตัวด้วย
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
(3) การปั้น
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1 .ครูแนะนําขั้นตอนในการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยมในห้องเรียน
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยมและระบายสีตกแต่งภาพ
2. ปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นยาวแล้วขดเป็นรูปสามเหลี่ยม

สื่อ
1. สีน้ํา
2. กระดาษวาด
ภาพ
3. วัตถุที่เป็นรูป
สามเหลี่ยม
4. ดินน้ํามัน
4. ไม้รองปั้น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ อุปกรณ์มุม
สนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ประสบการณ์ใน
- มุมธรรมชาติศึกษา
ห้องเรียน
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- บทบาทสมมติ (มุมบ้าน เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพ
ต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจชุด
เสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว
เตารีด ที่รีดผ้าจําลอง)
2. ชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การพิมพ์ภาพและ
ปั้นดินน้ํามันเป็นรูป
สามเหลี่ยม

สังเกต
การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
1. เด็กเกมจับคู่ภาพกับจํานวน (๑-๕)
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับเกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน (๑-๕)
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องด้วยกิริยาท่าทาง
- เครื่องเคาะจังหวะ
ต่าง ๆ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทักทายเพื่อนที่
ยืนอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ ใกล้ ๆ โดยการไหว้และ
กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
รอบ ๆ ห้อง โดยสมมุติว่า “เด็ก ๆ กําลังเดิน
ก้าวเท้าลงบันไดช้าๆ ใส่รองเท้า เดินไปโรงอาหาร
ระหว่างทางพบเพื่อนๆ หรือครู ให้ทักทายกันโดย
กล่าวคําว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เมื่อถึงโรงอาหาร
ทุกคนนั่งลงที่โต๊ะอาหาร ท่องคําคล้องจองการ
รับประทานอาหาร กล่าวคําขอบคุณชาวนาที่ปลูก
ข้าวให้เรากิน ขอบคุณแม่ครัวที่ทําอาหารให้เรา
รับประทาน และเริ่มรับประทานอาหารพร้อมกัน
หยิบช้อนด้วยมือขวา มือซ้ายหยิบส้อมและตักข้าว
ใส่ปาก เคี้ยวช้า ๆ ให้ละเอียด ไม่เสียงดัง
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทุกคนถือถาดอาหาร
ด้วยมือทั้งสองนําไปล้าง และนําไปเก็บให้
เรียบร้อย
3. ชมเชยเด็กที่ทักทายกันโดยการไหว้และแนะนํา
การไหว้ที่ถูกต้อง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2.รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะที่ 1. การส่งเสริม
เหมาะสมกับการพูด พัฒนาการทางภาษา
(10) การอ่านหนังสือ และการรู้หนังสือ
ภาพนิทาน
๒. การรับประทาน
12. การเห็น
อาหาร (การใช้เครื่องมือ
แบบอย่างของการ
เครื่องใช้ในการ
อ่านที่ถูกต้อง
รับประทานอาหาร)
(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียนที่
ถูกต้อง
(๑)การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะจ๋า
แต่งตัวพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคําด้วยปากเปล่า
เมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย
๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
จ๊ะ-า (จ๊ะจ๋า)
2. เด็กและครูท่องคําคล้องจอง “ของใช้”
3. เด็กดูอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น
จานข้าว(ถาดข้าว) ช้อน ส้วม แก้วน้ํา ฯลฯ ให้เด็ก
บอกชื่อ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา
4. เด็กจัดโต๊ะอาหาร ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ วางจานข้าว
ช้อน ส้อม แก้วน้ํา
5.ครูให้เด็กลองนั่งพร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์
สนทนาเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร
เช่น ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร เคี้ยวอาหารให้
ละเอียดก่อนกลืน อย่าให้อาหารหกเลอะเทอะ
อาหารบางอย่างต้องรับประทานอย่างระมัดระวัง
เช่น ปลาอาจมีก้างติดอยู่ การพูดขอบคุณและยก
มือไหว้เมื่อรับถาดอาหาร มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อเพื่อน

สื่อ
1. หนังสือนิทานเรื่อง
“จ๊ะจ๋าแต่งตัว”
2. แถบประโยคจ๊ะจ๋า
แต่งตัว”
๓. อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร
๔.คําคล้องจอง
“ของใช้”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
2. การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน

กิจกรรมการเรียนรู้
6. ครูนําอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นคู่
เหมือนกันให้เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะ เช่น
ช้อนส้อม จานกับที่รองจาน มาให้เด็กสังเกต
เปรียบเทียบความเหมือนและไม่เหมือน นํา
เครื่องใช้มาวางปะปนกัน อาสาสมัครเด็กออกมา
หยิบเครื่องใช้ที่เหมือนกันมาวางคู่กัน คนละ 1 คู่
7. ครูให้เด็กแต่ละคนทดลองหยิบจับและใช้
อุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม
ตะเกียบ ช้อนกลาง
8. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนใน
ในการรับประทานอาหาร
- ล้างมือก่อน - หลังรับประทานอาหารใช้ช้อน
และส้อมตักอาหาร รับประทานด้วยตนเอง
กดน้ําจากถังน้ําดื่มได้ เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
ไม่คุยกันในขณะอาหารอยู่ในปาก
๑. วาดต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตกแต่งให้สวยงาม
ตามความคิดสร้างสรรค์ของตน
๒. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. เด็กทําทั้ง ๒ กิจกรรมและนําเสนอผลงาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สีเทียน
2. กระดาษ
๓. ดินน้ํามัน
๔. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การต่อเติมรูปสามเหลี่ยม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ได้ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหว
เดินต่อเท้าถอยหลัง เคลือ่ นที่
เป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
- มุมบ้าน ภาพถ่ายและรายการอาหาร
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. พาเด็กเดินเข้าแถวไปที่สนามเด็กเล่น
2. เด็กจัดแถวตอนลึก 2 แถว อบอุ่นร่างกาย
วิ่งอยู่กับที่ หมุนไหล่ขวา หมุนไหล่ซ้าย หมุน 2
ข้างพร้อมกัน กระโดดตบ 10 ครั้ง
3. จัดเด็กเป็นกลุ่ม 3-5 คนฝึกการเดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงโดยไม่กางแขน
4. เด็กทดลงเดินจนครบทุกคน
5. ให้เด็กเล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นสนาม
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
เกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

นกหวีด

สังเกต
การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับประทานอาหาร

สังเกต
การจับคู่และ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่
เคลื่อนที่ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด
ทักทายเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ใกล้ ๆ
โดยการไหว้และกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ
ห้อง โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไป
ข้างหน้า เดินไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไป
ทางขวาเดินไปตามพื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณ
หยุดให้หยุดในท่านั้น
3. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ตบมือซ้ายขวา”
ทําท่าทางประกอบเพลง“ตบมือซ้ายขวา”
4. ปฏิบัติตามข้อ 2และ 3 ซ้ําอีก
5. ให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยให้เด็กนอน
หลับตาหายใจเข้า – ออกเบาๆ

สื่อ
1. เพลง “ตบมือข้าง
ซ้าย ขวา”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2. ใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้
ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะในการ ๑.การส่งเสริม
พูด
พัฒนาการทางภาษา
(9) การพูดเรียงลําดับคํา และการรู้หนังสือ
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
2. ทดลองปฏิบัติจริง
(10) การอ่านหนังสือ
ใช้และทําความสะอาด
ภาพ นิทาน
หลังใช้ห้องน้ําห้อง
12. การเห็นแบบอย่าง ส้วม
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานจ๊ะจ๋าแต่งตัว
พร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครั้ง โดยครูใช้กระดาษปิด
คําให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
1.3 ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
2. เด็กท่องคําคล้องจอง “การใช้ห้องน้ําห้องส้วม”
3. เด็กเล่าประสบการณ์การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
4. พาเด็กไปดูห้องน้ําห้องส้วมแนะนําอุปกรณ์
และสาธิตวิธีการใช้ถูกต้อง
5. อาสาสมัครเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมติการ
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธีให้เพื่อนดู
๖. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธี โดยราดน้ําทุก
ครั้งที่ใช้ห้องน้ําห้องส้วมและล้างมือให้สะอาด
หลังจากใช้ห้องน้ํา

1. หนังสือนิทานเรื่อง
จ๊ะจ๋าแต่งตัว
2. กระดาษขาวเทา
3. คําคล้องจองห้องน้ํา
ห้องส้วม
4. ห้องน้ําห้องส้วมของ
โรงเรียน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
2. การใช้และทําความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ทํากิจกรรม อย่างปลอดภัย
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะนําขั้นตอนในการฉีก ตัด ปะ
1. กระดาษ
๒. แจกกระดาษสีต่าง ๆ ให้เด็กคนละ ๑ แผ่นให้เด็ก 2. ดินน้ํามัน
ฉีกกระดาษสีให้เป็นรูปสามเหลี่ยมและตกแต่งเพิ่มเติม ๓. ทีร่ องปั้น
ตามความคิดของตนเอง
๓. ปั้นดินน้ํามัน อย่างอิสระ
๔. เด็กทํา ๒ กิจกรรมเสร็จแล้วนําเสนอผลงาน

สังเกต
การฉีกกระดาษสีเป็นรูป
สามเหลี่ยม

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔
มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่นเสร็จ
1. ครูแนะนําวิธีเล่นน้ําและเล่นทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
๒. ครูแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้ํา และเล่นทราย
๓. หมุนเวียนสลับกันเล่นทั้ง 2 กิจกรรม
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้ทุกคนช่วยกันเก็บ
อุปกรณ์มาเข้าแถวไปล้างมือและรับประทานอาหาร

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

1 อุปกรณ์เล่นน้ํา
เช่น ขวด กระป๋อง
กรวย เหยือก
2. กระบะทราย
๓. นกหวีด

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

26

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ
จับคู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบความ
ความแตกต่างและ เหมือนความต่าง
ความเหมือนของ
สิ่งต่างๆได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอุปกรณ์ของใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมกับโครงร่าง
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกม
ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่างอุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องน้ําห้องส้วม
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจังหวะให้มี
๑. เครื่องเคาะ
ทิศทาง ระดับ พื้นที่
จังหวะ
2. ครูแจกเชือกฟางให้เด็กเคลื่อนไหวเคลื่อนที่พร้อม ๒. เชือกฟางหลายสี
เชือกฟาง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทันทีจับกลุ่ม
5 คน แล้วนับปากเปล่า 1-20
๓. เด็กเข้าแถวตอนตามสีของเชือกฟาง ให้คนที่ยืน
หัวแถว เป็นผู้นําทําท่าให้คนในแถวทําตามโดยครู
เคาะจังหวะช้า-เร็วให้เด็กเคลื่อนไหว
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดหัวแถวที่เป็นผู้นํา วิ่งไป
ต่อท้าย คนที่อยู่ถัดมาเป็นผู้นําแทนและทําท่าทางไม่
ซ้ํากับคนแรก แต่ละกลุ่มจะทําท่าไม่เหมือนกัน
๕. ทําให้ครบทุกคน
๖. ครูชมเชยเด็กที่กล้าแสดงออกและและบอกผลเสีย
ของการไม่ปฏิบัติตามผู้นําจะทําให้กลุ่มขาดความ
พร้อมเพรียง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วย
การชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้
2.เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(10) การอ่านหนังสือ
1. การอ่าน – เขียน
ตามแบบอย่างที่
ภาพ นิทาน
12. การเห็นแบบอย่าง ถูกต้อง
2. การปูและเก็บ
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(19) การเห็นแบบอย่าง เครื่องนอน
3. การเก็บของใช้
การเขียนที่ถูกต้อง
ส่วนตัวเข้าที่
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง จ๊ะจ๋าแต่งตัว
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความให้เพื่อน
อ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจเขียน คํา วลี
หรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
2. สนทนากับเด็กโดยใช้คําถามดังนี้
- เด็กรู้หรือไม่ว่าของใช้อะไรที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ของใช้ส่วนตัวของเด็ก ๆ มีอะไรบ้าง (รองเท้า
แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ที่นอนฯลฯ)
3.ครูสาธิตวิธีปูและเก็บที่นอนให้เด็กดูแล้วอาสาสมัคร
มาทดลองปฏิบัติให้เพื่อนดู
4. เด็กแข่งขันกันจัดเก็บที่นอน
5. ครูแจกของใช้ส่วนตัวให้เด็กถือคนละ 1 อย่าง
เด็กที่มีของชนิดเดียวกันให้จับคู่กันและบอกชื่อ
เครื่องใช้ของตน
๖. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปูและการเก็บ
เครื่องนอน การเก็บของใช้ส่วนตัวเมื่อเลิกใช้ต้องเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย เป็นหน้าที่ที่ควรกระทํา เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ของสูญหายและสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การอ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างรูป
สามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆ และเขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น

(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ทํากิจกรรม อย่างปลอดภัย
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมปั้นดินน้ํามันและ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เขียนรูป
สามเหลี่ยม แล้วใช้กรรไกรตัดตามแนวเส้น นํารูป
สามเหลี่ยมของทุกคนมาปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้ว
ตกแต่งตามจินตนาการ
๓. เด็กปั้นดินน้ํามันอิสระ
๔. เด็กนําเสนอผลงานและนําไปวางที่เก็บผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่น
เสร็จ
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ
สังเกต
2. กระดาษแผ่นใหญ่ การเขียนรูปสามเหลี่ยม
3. สีเทียน
อย่างมีมุมชัดเจน
3. กาว
4. ดินน้ํามัน

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

- สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ เหมือนความต่าง
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. แนะนําเกมใหม่เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา)จ๊ะจ๋าแต่งตัว
2. แบ่งเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่ แล้ว
หมุนเวียนกัน
3. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เกมจับคู่ภาพกับ
สังเกต
สัญลักษณ์(บัตรคํา)จ๊ะจ๋า การจับคู่และเปรียบเทียบ
แต่งตัว
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลข
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ชื่อ
12.การจับคูภ่ าพเหมือน

ด้านสังคม
10.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
11.การอ่านภาพสัญลักษณ์คาํ ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบ-ของข้อความ

9.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

8.การใช้และทําความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

7. การรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

6.การแต่งตัวด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
5.สนใจและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและการเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมมุ ชัดเจน

3.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลข
ที่

คําอธิบาย
ชื่อ

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

ด้านสังคม

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

12.การจับคูภ่ าพเหมือน

10.การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
11.การอ่านภาพสัญลักษณ์คาํ ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบ-ของข้อความ

9.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

8.การใช้และทําความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

7. การรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

6.การแต่งตัวด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
5.สนใจและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธี
ต่างๆและการเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมมุ ชัดเจน

3.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
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พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

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

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

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
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ

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
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย

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
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ (๓) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
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อนุบาลปีที่ ๑

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
อ่านถูกต้อง
๑.๔.๒ (๑๓) การจับคู่สิ่งต่างๆ
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อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
สติปัญญา
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
๑.๔.๑ (๓) การฟังนิทาน คําคล้องจอง
ของห้องเรียน
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
สติปัญญา
(๔) การพูดแสดงความคิด
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
ความรู้สึก และความต้องการ
คําแนะนํา
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๓) การฟังเพลง นิทาน
ประสบการณ์ของ
คําคล้องจองหรือเรื่องราว
ตนเองหรือพูดเรื่องราว
ต่าง ๆ
เกี่ยวกับตนเอง
(๔) การพูดและแสดงความคิด
(๘) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
ถูกต้อง
อ่านที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๒) การสังเกตสิ่งต่างๆจาก
๑.๔.๒ (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
มุมมองที่ต่างกัน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๕) การจําแนกสิ่งต่างๆตาม
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ
ลักษณะรูปร่าง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
(๑๓) การจับคู่ เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

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
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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

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ครอบครัวของเรามีสมาชิกอยู่ร่วมกันในบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานของครอบครัว ผู้ใหญ่ทํางานอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว เด็กๆเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวควรให้ความเคารพผู้ใหญ่และช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถทําได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย 1.1 รักษาความ
1.3.๑ เล่น ทํากิจกรรม 1. เล่นและปฏิบัติต่อ
เจริญเติบโตตามวัยมีสุข ปลอดภัยของตนเอง และปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ ผู้อ่ืนอย่างปลอดภัยได้
นิสัยที่ดี
และผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ๒. กระโดดขาเดียวไป
ไปข้างหน้าได้อย่าง
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการ ได้
ทรงตัว

๒.๒ ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

๓. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การตัด การปะ และการพับกระดาษ
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มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่ และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ประวัติความเป็นมาของ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ตนและบุคคลในครอบครัว
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
๒. การปฏิบัติตนเป็น
อิสระ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
สมาชิกที่ดีของครอบครัว
๓. บทบาทหน้าที่ของ
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
บุคคลในครอบครัว
กิจวัตรประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ๔. อาชีพของบุคคลใน
ครอบครัว
5. การส่งเสริมพัฒนาการ
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ทางภาษาโดยใช้หนังสือ
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เรื่อง “ผึ้งน้อย”

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุขและ 4.1.๓ สนใจมีความสุข ๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
มีความสุขได้
แสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดงท่าทาง
ดนตรีและการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี

มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

๕.๔ มีความรับผิดชอบ

๖. ทํางานศิลปะด้วยตนเอง
๕.๔.๑ ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จด้วย จนสําเร็จได้
ตนเองได้

มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

๑.๒.๑ สุนทรียภาพดนตรี การทํา
กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(๕) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๔. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
ตนเองและผู้อื่น
แสดงออกอย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสมตาม
คามสถานการณ์
สถานการณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
๘. แสดงมารยาทแบบไทย ๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ตามกาลเทศะได้
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติ
ตนในความเป็นคนไทย
๙. ทํางานศิลปะแบบกลุ่ม 1.3.๕ การทํางานแบบร่วมมือร่วมใจ
โดยใช้การพับกระดาษผสม (๓) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
กับการวาดภาพจากสีเทียน
ได้
จุดประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานที่ ๗
๗.๒ มีมารยาทตาม
รักธรรมชาติ
วัฒนธรรมไทย และรัก มารยาทไทยได้ตาม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเป็นไทย
กาลเทศะ
และความเป็นไทย
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 8.2.1 เล่นหรือทํางาน
มาตรฐานที่ 8
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ผู้อื่น
เป้าหมาย
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9
9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
เหมาะสมกับวัย
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง

๑๐. ฟังและร่วมสนทนา
แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น
ได้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังนิทาน คําคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินในและแก้ปัญหา
(๘) การนับและการแสดงจํานวน
๑๑. มองภาพและคําใน
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
หนังสือขณะที่ครูเปิดอ่านได้ (๑๐) การอ่านหนังสือภาพนิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
จุดประสงค์

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
สิ่งต่าง ๆ
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๙.๒ อ่าน เขียนภาพและ ๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คํา ด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถใน 10.1.๒ จับคู่และ
๑๒. ต่อส่วนประกอบของ
เปรียบเทียบความ
ภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้
มีความสามารถในการ การคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
แตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
การเรียนรู้
ลักษณะที่สังเกตพบสอง ๑๓. เล่นเกมจับคู่ได้
ลักษณะขึ้นไป

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยครอบครัวมีสุข
วันที่
1

๒

ประดิษฐ์หุ่นบุคคล เล่นอิสระในมุม
เล่นเครื่องเล่น
ในครอบครัวจาก ประสบการณ์
สนาม
ไม้ไอศกรีม
ต่าง ๆ ในห้องเรียน

เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ตัวเลข ๑-๕

๑. สร้างภาพจาก
ใบไม้
๒. เป่าสีน้ํา

เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์
(บัตรคํา บัตรตรวจสอบ)
สมาชิกในครอบครัว

เล่นอิสระในมุม
เล่นเกมคําสั่ง
ประสบการณ์
วิเศษ
ต่าง ๆ ในห้องเรียน (นับปากเปล่า
๑-๒๐)
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๓

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
เคลื่อนไหวร่างกายตาม ๑. ประวัติความเป็นมาของตนเองและบุคคล
ข้อตกลง
ในครอบครัว
๑.๑ อ่านคําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่”
สนทนาเนื้อหาจากคําคล้องจอง
๑.๒ เล่าประวัติตนเองและครอบครัว
๒. การส่งเสริมสนทนาการทางภาษาโดยใช้
หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”
เคลื่อนไหวร่างกาย
๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
พร้อมอุปกรณ์
ครอบครัว
๑.๑ ฟังนิทานเรื่อง “หนูนิดเด็กดี”
(มงกุฎผึ้ง)
(นับปากเปล่า ๑-๒๐)
๑.๒ สนทนาการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
(แสดงจํานวน ๑-๕)
ของครอบครัว
๒. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้
หนังสือ เรื่อง “ผึ้งน้อย”
เคลื่อนไหวร่างกายตาม ๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
จินตนาการ
ครอบครัว (การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ)
1.1 อ่านคําคล้องจอง “ขอบคุณ ขอบใจ
ขอโทษ” สนทนาเนื้อหาจากคําคล้องจอง
๑.๒ สาธิตการไหว้
๑.๓ ฝึกปฏิบัติการไหว้
๒. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้
หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
ประดิษฐ์มงกุฎผึ้ง เล่นอิสระในมุม
๑. การเล่นน้ํา เล่นเกมภาพตัดต่อผึ้งน้อย
ประสบการณ์
๒. การเล่นทราย
ต่าง ๆ ในห้องเรียน

วันที่
๔

๕

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
เคลื่อนไหวร่างกาย
๑. บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
1.1 อ่านคําคล้องจอง “หนูน้อยน่ารัก”
ประกอบคําคล้องจอง
“บ้านฉันน่าอยู่”
๑.๒ เล่าประสบการณ์หน้าที่ของบุคคล
ในครอบครัวและตนเอง
๒. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้
หนังสือ เรื่อง “ผึ้งน้อย”

วาดภาพอิสระ

เล่นอิสระในมุม
เล่นเกมไก่ขาเดียว เล่นเกมของวันที่ ๑ - ๔
ประสบการณ์
แย่งหาง
ต่าง ๆ ในห้องเรียน
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เคลื่อนไหวร่างกายแบบ ๑. อาชีพของบุคคลในครอบครัว
ผู้นํา ผู้ตาม
1.1 อ่านคําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่”
๑.๒ ดูบัตรภาพอาชีพและอ่านบัตรคํา
๑.๓ ยืนบริเวณบัตรภาพที่ตรงกับอาชีพ
ของบุคคลในครอบครัว
๑.๔ นับจํานวนอาชีพ เปรียบเทียบ
จํานวนจากอาชีพ
๒. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้
หนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย”

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
ทํางานศิลปะแบบ
เล่นอิสระในมุม
เล่นเกมผึ้งเปลี่ยน จับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากัน
ประสบการณ์
กลุ่มโดยใช้การพับ
รัง
และลักษณะเหมือนกัน
กระดาษผสมกับการ ต่าง ๆ ในห้องเรียน
(บ้าน)
วาดภาพจากสีเทียน

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
2. เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(มงกุฎผึ้ง) (การนับปากเปล่า ๑-๒๐
และการแสดงจํานวน ๑-๕
3. เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
4. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
คําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่”
5. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผู้นํา – ผู้ตาม

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ประวัติความเป็นมาของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
(การไหว้ในโอกาสต่าง ๆ)
4. บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
5. อาชีพของบุคคลในครอบครัว (การนับและ
การแสดงจํานวน
การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้หนังสือ
เรื่องผึ้งน้อย

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ประดิษฐ์มงกุฎผึ้ง
2. ประดิษฐ์หุ่นบุคคลในครอบครัวจากไม้ไอศกรีม
3. สร้างภาพจากใบไม้ และการเป่าสีน้ํา
4. ทํางานศิลปะแบบกลุ่ม โดยใช้การพับกระดาษ
ผสมกับการวาดภาพจากสีเทียน
5. วาดภาพอิสระ(สีเทียน สีน้ํา)
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4.กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นอิสระในมุมประสบการณ์
ต่างๆ ภายในห้องเรียน
วันที่ 1 – 5

หน่วย
ครอบครัวมีสุข
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
5.กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นน้ํา – เล่นทราย
2. เล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เล่นเกมคําสั่งวิเศษ
(นับปากเปล่า ๑-๒๐)
4. เล่นเกมผึ้งเปลี่ยนรัง
5. เล่นเกมไก่ขาเดียวแย่งหาง

6.กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เล่นเกมภาพตัดต่อผึ้งน้อย
2. เล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข ๑ – ๕
3. เล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคํา บัตรตรวจสอบ)
สมาชิกในครอบครัว
4. เล่นเกมจับคู่ภาพจํานวนที่เท่ากันและลักษณะเหมือนกัน
(บ้าน)
5. เล่นเกมของวันที่ ๑ – ๔

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
กิจกรรม
ตามเสียงดนตรี
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. กระดาษ เอ4
ต่อเป็นแผ่นใหญ่
๕-๖ แผ่น

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข

๓. กาวลาเท็กซ์
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1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. ครูนํากระดาษ เอ4 ที่ต่อเป็นแผ่นใหญ่วางกระจาย
๕-๖ จุด มีระยะห่างกันพอประมาณ ครูพูดข้อตกลง
ถ้าครูพูดว่า “พ่อ” ให้เด็กไปยืนบนกระดาษ ถ้าครูพูดว่า
“แม่” ให้ยืนนอกกระดาษ (โดยกําหนดว่าไปยืนบน
กระดาษแต่ละแผ่นไม่เกิน ๕ คน) ถ้าครูเคาะจังหวะให้
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ โดยระวังไม่ให้
ชนกัน เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” แต่ละครั้งให้ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง
๓. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงจากข้อ ๒ ซ้ํา ๒-๓ ครั้ง
๔. เด็กผ่อนคลายนอนในท่าสบายหายใจเข้า หายใจออก
ช้า ๆ

สื่อ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้
๒. มองภาพและคํา
ในหนังสือขณะที่
ครูเปิดอ่านได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูและเด็กอ่านคําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่” ร่วมกัน
โดยครูชี้คําในคําคล้องจองให้ตรงกับเสียงอ่าน
๒. ครูและเด็กสนทนาความหมายของคําคล้องจอง
๓. ให้เด็กเล่าประวัติความเป็นมาของตนและครอบครัว
เช่น
- เด็กเกิดจังหวัด อําเภอ อะไร
- บุคคลในครอบครัวเป็นคน จังหวัด อําเภออะไร
๔. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้หนังสือเรื่อง
ผึ้งน้อย
๔.๑ ครูนําหนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย” มาให้เด็กดูหน้าปก
หนังสือ
๔.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่อง จากปกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร
๔.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็กคาดคะเน
๔.๔ ครูชี้อ่านหนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย” จนจบโดยชี้คําให้
ตรงกับเสียงที่อ่าน
๔.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถามความ
คิดเห็นเรื่องชื่อของหนังสืออีกครั้งหนึ่ง

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. คําคล้องจอง สังเกต
“บ้านฉันน่าอยู่” ๑. การฟังและร่วม
๒. หนังสือเรื่อง สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่น
“ผึ้งน้อย”
๒. การมองภาพ
และคําในหนังสือ
ขณะที่ครูเปิดอ่าน
สื่อ
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การฟังนิทาน
คําคล้องจอง หรือ
ประวัติความเป็นมา
เรื่องราวต่าง ๆ
ของตนและครอบครัว
(๔) การพูดแสดง
ความคิด
(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับเรื่องราวของ
ตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน อ่านเนื้อ
เพลง
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒)การเขียนภาพ
(๕) การหยิบจับการใช้
กรรไกร การตัด

กิจกรรมการเรียนรู้
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๑. ครูแนะนําวิธีประดิษฐ์มงกุฎผึ้งตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ วาดภาพผึ้งตัวที่ชอบ ๑ ตัว ด้วยสีเทียนและ
ระบายสีให้สวยงาม
ขั้นที่ ๒ ใช้กรรไกรตัดตามรูปร่างผึ้ง
ขั้นที่ ๓ ทากาวหลังภาพผึ้งแล้วนํามาติดในกระดาษขาวเทา เพื่อให้แข็งแรง
ขั้นที่ ๔ ตัดตามรูปร่างอีกครั้ง โดยเว้นพื้นที่ด้านล่างภาพ
ผึ้งไว้สําหรับเขียนว่าเป็นผึ้งตัวใด เช่น ปู่ผึ้ง พ่อผึ้ง หรือผึ้ง
น้อย ฯลฯ ครูเขียนสมาชิกผึ้งต่าง ๆ ไว้บนกระดานดําให้
เด็กดูเพื่อเขียนตามอย่าง
ขั้นที่ ๕ ครูทําสายคาดศีรษะให้สําหรับเด็กที่เสร็จแล้ว
ขั้นที่ ๖ ให้เด็กเขียนชื่อตนเองด้านหลังของมงกุฎผึ้งโดย
นําบัตรชื่อตนเองมาดูเขียนตามแบบ
๒. ให้เด็กเข้ากลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะสม) เพื่อใช้
สีเทียน กรรไกรปลายมน กาว ด้วยกัน เด็กแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนมารับวัสดุอุปกรณ์

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. สีเทียน
๒. กรรไกรปลาย การใช้กรรไกรตัด
มน
กระดาษตามแนว
เส้นโค้ง
๓. กาว
๔. กระดาษขาวเทาชนิดบาง
๕. ยางวง
สื่อ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

มุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน เช่น
- มุมบล็อก
- มุมหนังสือ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมวิทยาศาสตร์
หรือมุมธรรมชาติ
ฯลฯ

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่นเข้า
ที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
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3. เด็กสวมมงกุฎผึ้งที่ทําเสร็จ ครูขออาสาสมัครเล่า
ความรู้สึกที่มีต่อผลงานของตน
4. เด็กนําผลงานติดไว้ในที่แสดงผลงาน (เพื่อใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวในวันถัดไป)
๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียน โดยใช้คําถามกระตุ้นให้คิด
- เราอยากเล่นในมุมที่มีเพื่อนเล่นอยู่จํานวนมากเรา
ควรทําอย่างไร
- เด็กนําของเล่นไปขว้างปากันจะเกิดอะไรได้บ้าง
- เพื่อนแกล้งเรา ๆ จะรู้สึกอย่างไร
- ทําอย่างไรมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนจึงจะดูเรียบร้อย
และหาของได้ง่าย
๒. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยแล้วถามความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
๓. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. ครูเตรียมหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวไว้ในมุมหนังสือ
5. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณตบมือรัว
6. ฝึกปฏิบัติเด็กให้เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. บริเวณเล่นน้ํา
๒. บริเวณเล่นทราย การเล่นและปฏิบัติ
๓. อุปกรณ์แบบพิมพ์ ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
สื่อ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๑. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นน้ํา-เล่นทราย
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การปฏิบัติตนให้
เล่นและปฏิบัติต่อ ปลอดภัยในกิจวัตร
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อน โดยใช้
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย ประจําวัน
คําถามให้เด็กคิดดังนี้
ได้
- เล่นน้าํ เล่นทราย อย่างไรจึงจะปลอดภัยทั้งตนเอง
และเพื่อน
- ถ้ามีเพื่อนอยากเล่นด้วยควรทําอย่างไร
- ถ้าเราอยากไปเล่นกับเพื่อนควรพูดอย่างไร
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปเล่นน้ําหรือทรายตามความสนใจ
โดยนําอุปกรณ์แบบพิมพ์ไปด้วย
๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กทําความสะอาด
อุปกรณ์แบบพิมพ์ และร่างกาย
๔. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
เกมการศึกษา
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก การเล่นเกมภาพ ๑. ครูแนะนําเกมภาพตัดต่อ ผึ้งน้อย และสาธิตการเล่น
ต่อส่วนประกอบ เติมในชิ้นใหญ่ให้
ตัดต่อผึ้งน้อยตาม ๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะสม) ให้
ของภาพเป็นภาพที่ สมบูรณ์
ลําพังหรือเล่น
เด็ก 1 กลุ่ม นําเกมภาพตัดต่อผึ้งน้อยไปเล่น กลุ่มอื่นเล่น
สมบูรณ์ได้
ร่วมกับผู้อื่น
เกมชุดที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมภาพตัดต่อผึ้งน้อยสลับ
กับเกมชุดที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เมื่อหมดเวลา

๑. เกมภาพตัดต่อ
ผึ้งน้อย
๒. เกมการศึกษาชุด
ที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การต่อ
ส่วนประกอบของ
ภาพเป็นภาพที่
สมบูรณ์

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
กิจกรรม
พร้อมอุปกรณ์
ทั่วบริเวณเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหว ๒. มงกุฎผึ้งของเด็ก
เคลื่อนไหวและ
ในท่านั้นทันทีและตบมือพร้อมนับปากเปล่า ๑-๒๐
จังหวะ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
๒. เด็กสวมมงกุฎผึ้งเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้าเคลื่อนไหวร่างกาย เสียงเพลง/ดนตรี
เร็ว ที่ครูเคาะทั่วบริเวณ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ใน
อย่างมีความสุขได้ (๘) การนับและการ
แต่ละครั้งให้ปฏิบัติตามที่ครูพูด เช่น
แสดงจํานวน
- จับกลุ่มสมาชิกผึ้งที่เหมือนกัน (แล้วนับจํานวน)
- จับกลุ่มสมาชิกผึ้ง ๒ - ๕ คน
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒. ซ้ํา ๒ - ๓ ครั้ง
๔. ให้เด็กผ่อนคลายนอนในท่าสบายหายใจเข้า
หายใจออกช้า ๆ
(๓) การฟังเพลง นิทาน การปฏิบัติตนเป็น ๑. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูนิดเด็กดี” ให้เด็กฟัง
๑. นิทานเรื่อง
กิจกรรมเสริม
สมาชิกที่ดีของ
๒. เด็กและครูสนทนาเนื้อหาจากนิทานโดยใช้คําถาม
“หนูนิดเด็กดี”
ประสบการณ์
(๔) การพูดแสดง
๒.หนังสือเรื่อง
ความคิด
ครอบครัว
เช่น
๑. ฟังและร่วม
- เด็กชอบหนูนิด หรือไม่ เพราะอะไร
“ผึ้งน้อย”
สนทนาแสดงความ (๘) การรอจังหวะที่
- เด็กควรทําตามหนูนิดในเรื่องใด
คิดเห็นกับผู้อื่นได้ เหมาะสมในการพูด
๓. เด็กและครูร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
๒. มองภาพและคํา (๑๐) การอ่านหนังสือ
ของครอบครัวว่าทําอย่างไรบ้าง
ในหนังสือขณะที่ ภาพนิทาน
๔. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้หนังสือเรื่อง
ครูเปิดอ่านได้
(๑๒) การเห็น
“ผึ้งน้อย”
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง

สังเกต
๑. การฟังเพลงร่วม
สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่น
๒. การมองภาพ
และคําในหนังสือ
ขณะที่ครูเปิดอ่าน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

(๕) การหยิบจับการใช้
กรรไกรการตัด
(๘) การนับและการ
แสดงจํานวน

กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ครูและเด็กอ่านหนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย” พร้อมกัน
รวดเดียวจบ ๑ รอบ ครูชี้คําระหว่างอ่านให้ตรงกับเสียง
๔.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบของหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ชื่อ ผู้แต่ง ผู้วาดภาพ ปกใน เนื้อเรื่อง
๔.๓ ครูเชิญชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
และเปิดโอกาสให้เพื่อนช่วยกันตอบ
๔.๔ ครูจดบันทึกคําพูดของเด็กในกระดาษแผ่นใหญ่
ที่เตรียมไว้โดยเขียนชื่อเด็กไว้ซ้ายมือ คําตอบของเด็ก
เขียนไว้ทางขวามือในบรรทัดเดียวกัน
๑. ครูแนะนําวิธีประดิษฐ์หุ่นสมาชิกในครอบครัว โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ วาดใบหน้าคนบนไม้ไอศกรีม
ขั้นที่ ๒ ตกแต่งทรงผมและเสื้อผ้าโดยครูมีวัสดุให้เลือก
เช่น ไหมพรม สําลี กระดาษโปสเตอร์สี
๒. ครูนําถาดพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเท่าจํานวนเด็ก
ใส่ดินน้ํามันไว้ในถาดเพื่อให้เด็กนําหุ่นที่ประดิษฐ์เสร็จมา
ปักไว้โดยสมมติว่าถาดดินน้ํามันคือบ้าน
๓. เด็กประดิษฐ์หุ่นเท่าจํานวนสมาชิกในครอบครัว

สื่อ

๑. ไม้ไอศกรีม
๒. ปากกาเมจิก
สีต่าง ๆ
๓. สําลี
๔. กระดาษโปสเตอร์สี
๕. กาว
๖. กรรไกรปลายมน
๗. ถาดสี่เหลี่ยมเล็ก
เท่าจํานวนเด็ก
๘. ดินน้ํามัน
๙. แถบกระดาษที่ตัด
ไว้

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้ง
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กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กตั้งชื่อครอบครัวของตนเองแล้วพูดให้ครูฟัง ครู
เขียนชื่อที่เด็กตั้งในแถบกระดาษที่เตรียมไว้ ให้เด็กนําไป
ติดบนไม้ไอศกรีม ๒ อัน เป็นป้ายชื่อบ้าน
๕. เด็กนับจํานวนสมาชิกในครอบครัวจากหุ่นไม้ไอศกรีม
๖. ให้เด็กเขียนสัญลักษณ์แทนจํานวนในแถบกระดาษที่
ครูตัดไว้ให้ ทากาวด้านหลังติดที่ไม้ไอศกรีม นําไปปักใน
ถาดดินน้ํามัน
๗. เด็กจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเสร็จ
๑. ครูทําข้อตกลงกับเด็กก่อนไปเล่นในมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียนเพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยและรู้จัก
แบ่งปันรอคอย
2. ครูเตรียมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวมุมบทบาทสมมติครู
เตรียมของเล่นเครื่องครัว
3. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
4. เด็กเลือกเล่นในมุบประสบการณ์ตามความสนใจ
5. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเป่านกหวีด
6. เด็กฝึกปฏิบัติเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย

สื่อ

1.มุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน เช่น
- มุมบล็อก
- มุมหนังสือ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมวิทยาศาสตร์
หรือมุมธรรมชาติ
ฯลฯ
2.นกหวีด

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่นเข้า
ที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
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กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

สื่อ
เครื่องเล่นสนาม

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
๑. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงก่อนไปเล่นเพื่อให้เกิดความ
สนาม
ปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อนโดยใช้คําถามให้เด็กคิดดังนี้
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
- วิธีเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดให้ปลอดภัยทั้งตัวเอง
อย่างปลอดภัย
และเพือ่ นควรเล่นอย่างไร
- เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเล่นตามที่ตกลงกันไว้
ต้องทําอย่างไร
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณสนามเด็กเล่น
๓. เด็กเลือกเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ
๔. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเด็กทําความสะอาด
ร่างกาย
๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
(๘) การนับและการ
การเล่นจับคู่ภาพ ๑. ครูแนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข
แสดงจํานวน
กับสัญลักษณ์
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม) เล่นเกม
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตัวเลขตามลําพัง จับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขกลุ่มอื่นเล่นเกม ชุดที่เคย
หรือเล่นร่วมกับ
เล่นมาแล้ว
ผู้อื่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
ตัวเลข และชุดที่เคยเล่นมาแล้ว
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อหมดเวลา

๑. เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ตัวเลข
๒. เกมชุดที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๑) การเล่นบทบาท
สมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย

กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตนใน
ประสบการณ์
ความเป็นไทย
แสดงมารยาทแบบ
ไทยตามกาลเทศะ
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ให้เด็กทําท่าทางตามจินตนาการโดยฟังคําบรรยาย
ดังนี้ “เช้าวันจันทร์เด็กเตรียมตัวไปโรงเรียนเดินไปสวัสดี
คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า แล้วเดินด้วยเข่าเข้าไปสวัสดี
คุณตา คุณยาย ซึ่งนั่งอยู่ที่โซฟาขณะที่เด็กเดินผ่าน
ด้านหลังคุณตา คุณยาย ที่นั่งอยู่เด็กก้มหลัง ผู้ใหญ่ใน
บ้านทุกคนชมเชยว่าเด็กเป็นเด็กมารยาทดีมากทุกคนยิ้ม
อย่างพอใจ”
๓. ให้เด็กปฏิบัติตาม ข้อ ๒ ซ้ํา ๒-๓ ครั้ง
๔. ให้เด็กนั่งในท่าสบายผ่อนคลายหายใจเข้า หายใจออก
ช้า ๆ
การปฏิบัติตนเป็น ๑. ครูและเด็กร่วมกันอ่านคําคล้องจอง “ขอบคุณ
สมาชิกที่ดีของ
ขอบใจ ขอโทษ” โดยครูชี้คําในคําคล้องจองขณะที่อ่าน
ครอบครัว
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคํากับเสียง
- ฝึกปฏิบัติการไหว้ ๒. เด็กและครูสนทนาเนื้อหาจากคําคล้องจองร่วมกัน
๓. ครูสาธิตการไหว้บุคคลในครอบครัวในสถานการณ์
ต่าง ๆ
๔. เด็กฝึกปฏิบัติการไหว้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข
๒. การแสดง
มารยาทแบบไทย
ตามกาลเทศะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุขได้
๒. แสดงมารยาท
แบบไทยตาม
กาลเทศะได้

๑. คําคล้องจอง
“ขอบคุณ ขอบใจ
ขอโทษ”
๒. หนังสือเรื่อง
“ผึ้งน้อย”

สังเกต
การแสดงมารยาท
แบบไทยตาม
กาลเทศะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
๕. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้หนังสือเรื่อง
“ผึ้งน้อย”
๕.๑ เด็กและครู อ่านหนังสือ “ผึ้งน้อย” พร้อมกันจน
จบเรื่องโดยครูชี้คําขณะอ่านให้เด็กเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างคํากับเสียง
๕.๒ เด็กฝึกเติมคําด้วยปากเปล่าขณะอ่านรอบที่ ๒
เมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อยครูหยุดให้เด็กอ่านต่อ
๕.๓ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
เช่น หึ่ง _ึ่ง หึ่ง
๑. ครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม คือ
- การสร้างภาพจากใบไม้
- การเป่าสีน้ํา
๒. จัดเด็กเข้าทํากิจกรรมกลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะ)
เมื่อทํากิจกรรมแรกเสร็จให้ทํากิจกรรมที่เหลือ
๓. เด็กทํากิจกรรมสร้างสรรค์ โดยส่งตัวแทนไปหยิบ
อุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้
๔. เด็กนําผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็ก
เล่าใต้ภาพผลงาน เขียนวันที่กํากับเพื่อดูพัฒนาการ
๕. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. ใบไม้ในท้องถิ่น
๒. กรรไกรปลายมน
๓. กาว
๔. สีน้ํา
๕. จานสี
๖. พู่กัน
๗. หลอดดูดน้ํา

สังเกต
๑. การทํางานศิลปะ
ด้วยตนเองจนสําเร็จ
๒. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
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กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทํางานศิลปะ
ด้วยตนเองจน
สําเร็จได้
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๘) การนับปากเปล่า
๑-๒๐

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. ครูทําข้อตกลงกับเด็กก่อนไปเล่นในมุมประสบการณ์ 1. มุมประสบการณ์ สังเกต
ภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบวินัย รู้จัก ภายในห้องเรียน เช่น การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
- มุมบล็อก
การรอคอยและแบ่งบัน
ด้วยตนเอง
- มุมหนังสือ
2. ครูเตรียมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว มุมบทบาทสมมติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมวิทยาศาสตร์
ครูเตรียมของเล่นเครื่องครัว
3. ครูพาเด็กเดินดูมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพ หรือมุมธรรมชาติ
ฯลฯ
เรียบร้อย
4. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ 2. นกหวีด
5. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณนกหวีด
6. ฝึกปฏิบัติเด็กให้เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. เกมคําสั่งวิเศษ
สังเกต
๑. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกมกลางแจ้ง
๒. ชอล์ก
การเล่นและปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อน
๓. นกหวีด
ต่อผู้อื่นอย่าง
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณใต้ร่มไม้
ปลอดภัย
๓. เด็กเข้าแถวตอนลึก (จํานวนตามความเหมาะสม)
กางแขนทั้ง ๒ ข้าง หมุนไปรอบ ๆ ไม่ให้ชนกันเพื่อให้ได้
ระยะห่าง
๔. เด็กอบอุ่นร่างกายตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ ก้มแตะปลายเท้านับ ๑-๒๐
ขั้นที่ ๒ กํามือชกลมไปด้านหน้านับ ๑-๒๐
ขั้นที่ ๓ กระโดดตบมือเหนือศีรษะนับ ๑-๒๐
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ (บัตรคํา
บัตรตรวจสอบ)
สมาชิกในครอบครัว
๒. เกมการศึกษาชุด
ที่เคยเล่น

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่
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๕. เด็กฟังครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกมคําสั่งวิเศษ
๖. เด็กเล่มเกมตามคําสั่งใช้เวลาพอประมาณ
๗. เด็กทําความสะอาดร่างกายเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลา
๘. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่ ๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
ภาพกับสัญลักษณ์ (บัตรคํา บัตรตรวจสอบ) สมาชิกในครอบครัว และสาธิต
(บัตรคํา บัตร
วิธีเล่นแกม
ตรวจสอบ)สมาชิก ๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะสม)ให้
ในครอบครัวเล่น เล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคํา บัตรตรวจสอบ)
ตามลําพังหรือ
สมาชิกครอบครัว กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
เล่นร่วมกับผู้อื่น ๓. ให้เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจับคู่ภาพภาพกับ
สัญลักษณ์ (บัตรคํา บัตรตรวจสอบ) สมาชิกในครอบครัว
สลับกับชุดที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อหมดเวลา

สื่อ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
กิจกรรม
เสียงเพลง/ดนตรี
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

(๓) การฟังนิทาน คํา
คล้องจอง
(๔) การพูดแสดง
ความคิด
(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตน
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพนิทาน

สื่อ
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้
๒. มองภาพและคํา
ในหนังสือขณะที่
ครูเปิดอ่านได้

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่วบริเวณ ๑. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
อย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ
๒. คําคล้องจอง
การเคลื่อนไหว
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
ร่างกายอย่างมี
“บ้านฉันน่าอยู่”
๒. ให้เด็กยืนเป็นวงกลม ร่วมกันท่องคําคล้องจอง
ความสุข
“บ้านฉันน่าอยู่” พร้อมตบมือประกอบ ๒-๓ รอบ
๓. เด็กท่องคําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่” พร้อมทําท่า
ทางประกอบคําคล้องจองอย่างอิสระ
๔. ปฏิบัติตามข้อ ๓ ซ้ํา ๓ รอบ
๕. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการนอนในท่าสบายหายใจเข้า
หายใจออกช้า ๆ
บทบาทหน้าที่ของ ๑. ครูอ่านคําคล้องจอง “หนูน้อยน่ารัก” ให้เด็กฟัง ๒
๑. คําคล้องจอง
สังเกต
“หนูน้อยน่ารัก”
๑. การฟังและร่วม
บุคคลในครอบครัว รอบ พร้อมกับชี้คําตรงกับเสียง
สนทนาแสดงความ
๒. เด็กเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเคยช่วยงานบ้านของ
๒. หนังสือเรื่อง
ครอบครัวและบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง
“ผึ้งน้อย”
คิดเห็นกับผู้อื่น
๒. การมองภาพ
๓. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยใช้หนังสือเรื่อง
และคําในหนังสือ
“ผึ้งน้อย”
๓.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย” พร้อมกัน
ขณะที่ครูเปิดอ่าน
จนจบ ๑ รอบ โดยครูชี้คําขณะอ่านให้เด็กเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคํากับเสียง
กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. กระดาษโปสเตอร์
สีขนาด 5 x 5 นิ้ว มี
จํานวนเท่าเด็กในชั้น
๒. กาว
๓. กระดาษ เอ4
นํามาต่อติดกันเป็น
แผ่นใหญ่ตามความ
เหมาะสําหรับงาน
กลุ่ม ๕ คน
๔. สีเทียน

สังเกต
๑. การทํางานศิลปะ
แบบกลุ่มโดยใช้การ
พับกระดาษผสมกับ
การวาดภาพจาก
สีเทียน
๒. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
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สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การเห็น
๓.๒ เด็กและครูอ่านหนังสืออีกครั้งโดยครูใช้กระดาษ
ปิดคําให้เด็กคาดคะเนคําที่ปิดไว้ เด็กอาสาสมัครมาเปิด
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
คําที่คาดคะเนไว้ว่าถูกหรือไม่
๓.๓ เด็กเลือกปิดคําเองบ้างเด็กคนอื่นคาดคะเน และ
มาเปิดคําที่คาดคะเนว่าถูกต้องหรือไม่
กิจกรรมศิลปะ
(๓) การทํางานศิลปะ
๑. ครูอธิบายขั้นตอนการทํางานศิลปะแบบกลุ่มดังนี้
สร้างสรรค์
แบบร่วมมือ
ขั้นที่ ๑ ให้เด็กจับกลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะสม)
๑. ทํางานศิลปะ
ตามสมัครใจ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับวัสดุอุปกรณ์ที่
แบบกลุ่มโดยใช้
ครูเตรียมไปไว้บนโต๊ะกิจกรรม
การพับกระดาษ
ขั้นที่ ๒ พับกระดาษเป็นรูปบ้านคนละ ๑ หลัง
ผสมกับการวาด
ขั้นที่ ๓ ให้เด็กเลือกพื้นที่ในกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อนํา
ภาพจากสีเทียนได้
กระดาษที่พับเป็นบ้านมาติด
๒. กล้าพูดกล้า
ขั้นที่ ๔ ทากาวด้านหลังรูปบ้าน ติดในกระดาษแผ่นใหญ่
แสดงออกอย่าง
ตรงบริเวณที่เลือก
เหมาะสมตาม
ขั้นที่ ๕ ให้ทุกคนในกลุ่มวางแผนการทํางานร่วมกันว่า
สถานการณ์ได้
ใครจะเป็นคนวาดภาพประกอบเพิ่มวาดบริเวณใด แล้ว
ระบายสีให้สวยงาม
ขั้นที่ ๖ ช่วยกันตั้งชื่อผลงานของกลุ่มแล้วเตรียมนําเสนอ
ผลงานให้กลุ่มอื่นฟัง
ขั้นที่ ๗ ช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเสร็จ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

มุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน
เช่น
- มุมบล็อก
- มุมหนังสือ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมวิทยาศาสตร์
หรือมุมธรรมชาติ
ฯลฯ

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
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ขั้นที่ ๘ นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
๒. เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมดูครูสาธิตการพับกระดาษเป็น
รูปบ้าน
๑. ครูทําข้อตกลงกับเด็กก่อนไปเล่นในมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียน
2. ครูเตรียมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและการปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของครอบครัว มุมบทบาทสมมติ ครูเตรียม
ของเล่นเครื่องครัว
3. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเตรียมตัวเก็บของ
5. เด็กฝึกปฏิบัติเก็บของเข้าที่อย่างเรียบร้อย

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. เกม “ผึ้งเปลี่ยนรัง” สังเกต
๒. นกหวีด
การเล่นและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
สื่อ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อให้เกิด
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ (๒) การเคลื่อนไหว
ความปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อน
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย เคลื่อนที่
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณใต้ร่มไม้
๓. เด็กยืนเป็นวงกลมฟังครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกม
“ผึ้งเปลี่ยนรัง”
๔. เด็กอบอุ่นร่างกายด้วยการยกสองแขนให้ฝ่ามือแตะ
กันเหนือศีรษะขึ้น-ลง ๑๐ ครั้ง ก้มเอามือจับเข่า
ขึ้นลง ๑๐ ครั้ง ก้าวชิดก้าวไปทางขวา ๑๐ ครั้ง และไป
ทางซ้าย ๑๐ ครั้ง
๕. เด็กเล่นเกม “ผึ้งเปลี่ยนรัง” ใช้เวลาพอประมาณ
๖. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กทําความสะอาดร่างกาย
๗. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
เกมการศึกษา
๑. ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพที่มีจํานวน
เก็บของเล่นเข้าที่ (๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่ เท่ากันและลักษณะเหมือนกัน (บ้าน)
อย่างเรียบร้อยด้วย
ภาพที่มีจํานวน
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จํานวนตามความเหมาะสม) ให้ เล่น
ตนเองได้
เท่ากันและ
เกมจากข้อ ๑ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
ลักษณะเหมือนกัน 3. ให้ทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่มีจํานวน
ตามลําพังหรือเล่น เท่ากันและลักษณะเหมือนกันสลับกับเกมที่เคยเล่น
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อหมดเวลา
ร่วมกับผู้อื่น

๑. เกมจับคู่ภาพที่มี
จํานวนเท่ากันและ
ลักษณะเหมือนกัน
(บ้าน)
๒. เกมการศึกษาที่เคย
เล่นมาแล้ว

สังเกต
การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(๓) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวจังหวะ ตามเสียงเพลง ดนตรี
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

(๓)การฟังเพลง
นิทาน
(๔) การพูดแสดง
ความคิด
(๑๐) การอ่าน
หนังสือภาพนิทาน
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง

อาชีพของบุคคล
ในครอบครัว

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่วบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ๆ ทันที
๒. ให้เด็กจับกลุ่ม ๆ ละประมาณ ๕ คน แต่ละกลุ่มเข้าแถว
ตอนลึก ให้คนหัวแถวแต่ละแถวเป็นผู้นําในการทําท่าทาง
และเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหว เมื่อได้ยินสัญญาณ “รัว” ให้คน
หัวแถววิ่งไปต่อท้ายแถวคนถัดมาเป็นผู้นําในการทําท่า
เคลื่อนไหวแทน ปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นผู้นําครบทุกคน
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ ซ้ํา
๔. ให้เด็กผ่อนคลายในท่านอนสบายหายใจเข้า หายใจออก
ช้า ๆ
๑. เด็กและครูอ่านคําคล้องจอง “บ้านฉันน่าอยู่” ร่วมกัน
๒ รอบ โดยครูชี้คําในคําคล้องจองขณะอ่าน
๒. ครูนําบัตรภาพที่มีชื่ออาชีพอยู่ใต้ภาพต่าง ๆ
ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ อาชีพรับราชการ อาชีพอิสระ
อาชีพรับจ้าง ติดบนกระดานดําให้มีระยะห่างกันพอสมควร
๓. เด็กมายืนตรงกับภาพอาชีพของบุคคลในครอบครัว

สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข
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กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและร่วม
สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้
๒. มองภาพและคํา
ในหนังสือขณะที่
ครูเปิดอ่านได้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. คําคล้องจอง “บ้าน
ฉันน่าอยู่”
๒. บัตรภาพอาชีพ
พร้อมบัตรคําต่าง ๆ

สังเกต
๑. การฟังและร่วม
สนทนาแสดงความ
คิดเห็นกับผู้อื่น
๒. การมองภาพ
และคําในหนังสือ
ขณะที่ครูเปิดอ่าน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

๓. หนังสือเรื่อง
“ผึ้งน้อย”
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กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทํางานศิลปะ
ด้วยตนเองจน
สําเร็จได้
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะตาม
สถานการณ์ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การนับและแสดง
๔. ครูและเด็กช่วยกันนับจํานวนในแต่ละอาชีพ และขีด
จํานวน
เส้นตรงแนวตั้งใต้ภาพแทนจํานวน ๑ ขีดต่อ ๑ คนที่ยืน
พร้อมเขียนตัวเลข
๕. ครูและเด็กเปรียบเทียบจํานวนมากกว่า น้อยกว่า
เท่ากัน
๖. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาจากหนังสือเรื่อง
“ผึ้งน้อย”
๖.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง “ผึ้งน้อย” พร้อม
กันจนจบ โดยครูชี้คําให้ตรงกับเสียงขณะอ่าน
๖.๒ เด็กอาสาสมัครออกมาชี้อ่านข้อความจาก
หนังสือผึ้งน้อยเพื่อนคนอื่น ๆ อ่านไปพร้อมกัน
(๒) การเขียนภาพและ
๑. ครูจัดกิจกรรมวาดภาพจากสีเทียนและสีน้ํา
๒. ใช้เทคนิคอนุบาลในการจัดเด็กเข้ากลุ่ม (จํานวนตาม
การเล่นกับสี
(๕) การทํากิจกรรม
ความเหมาะสม)
ศิลปะต่าง ๆ
๓. ให้เด็กเข้าทํากิจกรรมวาดภาพจากสีเทียนและสีน้ํา
อย่างอิสระ
(๑) การพูดสะท้อน
4.เด็กนําเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟังครูจดบันทึก
ความรู้สึกของตนเอง
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
คําพูดของเด็กและเขียนวันที่กํากับ
๕. เด็กนําผลงานติดแสดงในที่แสดงผลงาน
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

๑. สีเทียน
๒. สีน้ํา,พู่กัน จานสี
ภาชนะใส่น้ํา
๓. กระดาษขาว เอ4

สังเกต
๑. การทํางานศิลปะ
ดัวยตนเองจนสําเร็จ
๒. การกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะตาม
สถานการณ์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

สื่อ
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กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวไป เคลื่อนที่
ข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่องได้

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
มุมประสบการณ์
๑. ครูทําข้อตกลงกับเด็กก่อนเล่นในมุมประสบการณ์
ภายในห้องเรียนเพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักแบ่งปัน ภายในห้องเรียน เช่น การเก็บของเล่น
- มุมบล็อก
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
และรอคอย
ด้วยตนเอง
๒. ให้เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ - มุมหนังสือ
๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเด็กเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมบทบาทสมมติ
ครูเดินดูความเรียบร้อย
- มุมธรรมชาติ
ฯลฯ
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก่อน ๑. เกมไก่ขาเดียวแย่ง สังเกต
เล่นเกมไก่ขาเดียวแย่งหาง
หาง
การกระโดดขาเดียว
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปเล่นเกมบริเวณกลางแจ้ง
๒. ผ้าเช็ดหน้า
ไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. ให้เด็กยืนเป็นวงกลมกางแขนออกเพื่อให้มีระยะห่าง
๔. เด็กอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกม โดยทําตามครูพูด เช่น
กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า กระโดดขาเดียวถอยหลัง
กระโดดขาเดียวไปทางซ้ายและขวา เมื่อมาอยู่ในท่ายืน
ตรงให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับนับ ๑-๒๐
๕. เด็กฟังครูอธิบายพร้อมกับสาธิตการเล่นเกม
ไก่ขาเดียวแย่งหาง
๖. เด็กเล่นเกม “ไก่ขาเดียวแย่งหาง”
๗. เด็กไปทําความสะอาดร่างกายเมื่อได้ยินสัญญาณ
หมดเวลา
๘. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้อง
กิจกรรมการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(๖) การต่อของชิ้น การเล่นเกมภาพ ๑. ให้เด็กแบ่งกลุ่ม (จํานวนตามความเหมาะสม)
เกมการศึกษา
๑. ต่อส่วนประกอบ เล็กเติมในชิ้นใหญ่ ตัดต่อและเกมจังคู่ ๒. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมของสัปดาห์นี้ทั้งหมด
ของภาพเป็นภาพที่
ให้สมบูรณ์
ภาพของวันที่ ๑-๔ ๓. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่นให้เรียบร้อย
(๑๓) การจับคู่การ ตามลําพังหรือ
สมบูรณ์ได้
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เล่นร่วมกับผู้อื่น
๒. เล่นเกมจับคู่ได้

สื่อ
เกมทุกชุดของ
สัปดาห์นี้

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. การต่อ
ส่วนประกอบของ
ภาพเป็นภาพที่
สมบูรณ์
๒. การเล่นเกมจับคู่
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เลขที่

33

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

หมายเหตุ

๑๓. เล่นเกมจับคู่ได้

๑๒. ต่อส่วนประกอบภาพเป็นภาพ
ที่สมบูรณ์ได้

๑๑. มองภาพและคําในหนังสือ
ขณะที่ครูเปิดอ่านได้

๑๐. ฟังและร่วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

๙. ทํางานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้
การพับกระดาษผสมกับการวาด
ภาพจากสีเทียนได้

๘. แสดงมารยาทแบบไทยตาม
กาลเทศะได้

๗. เก็บของเล่นเข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเองได้

๖. ทำงานศิลปะด้วยตนเองจน
สําเร็จได้

๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ความสุขได้

๔. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่องได้

1. เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ด้านร่างกาย
ด้านสังคม
จิตใจ
ด้านสติปัญญา

เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
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16
17
18
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คําอธิบาย
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑
ควรส่งเสริม
หมายเหตุ

๑๓. เล่นเกมจับคู่ได้

๑๒. ต่อส่วนประกอบภาพเป็นภาพ
ที่สมบูรณ์ได้

๑๑. มองภาพและคําในหนังสือ
ขณะที่ครูเปิดอ่านได้

๑๐. ฟังและร่วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

๙. ทํางานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้
การพับกระดาษผสมกับการวาด
ภาพจากสีเทียนได้

๘. แสดงมารยาทแบบไทยตาม
กาลเทศะได้

๗. เก็บของเล่นเข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเองได้

๖. ทำงานศิลปะด้วยตนเองจน
สําเร็จได้

๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ความสุขได้

๔. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่องได้

1. เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ด้านร่างกาย
ด้านสังคม
จิตใจ
ด้านสติปัญญา

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)

1

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

2

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 ตาม

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
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
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
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
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

หน่วยการจัดปะสบการณ์ที่ ๖ อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด

อาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเรา เพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต เราต้อง เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ นม และน้ําดื่มสะอาด อาหารมีมากมายหลายชนิด อาหารบางชนิดทําให้เกิดประโยชน์ อาหารบางชนิดทําให้เกิดโทษ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารในแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีรสชาติและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํา
1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ ผู้อ่นื อย่างปลอดภัยได้
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2
2.2 ใช้มือ – ตา
2.2.1.ใช้กรรไกรตัด
กล้ามเนื้อใหญ่และ ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษตามแนวเส้น
กล้ามเนื้อเล็ก
โค้งได้
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

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

2.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
เส้นโค้งได้
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการ
ร้อยวัสดุ
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สาระที่ควรเรียนรู้
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. อาหารที่มีประโยชน์และอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์
3. ประโยชน์ของอาหาร
4. อาหารประจําภาคทั้ง 4 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน และ ภาคใต้
5. การประกอบอาหารไทย
ประเภทส้มตําไทย
6. การจําแนกและจัดกลุ่ม
อ้วน – ผอม
7. การจําแนกและจัดกลุ่มภาพกับ
สัญลักษณ์
8. นับปากเปล่า 1- 20
9. นับและแสดงจํานวน 6
10. การจับคู่และเปรียบเทียบ

มาตรฐาน
มาตรฐานที 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ

4. 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
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
4.1.3 สนใจ มีความสุข 5. สนใจ มีความสุข และ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และแสดงท่าทาง/
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เคลื่อนไหวประกอบ
1.4.1 การใช้ภาษา
เพลง จังหวะและดนตรี ดนตรี คําสั่งและคํา
บรรยายได้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 8 อยู่ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง กับผูอ้ ื่น
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
มีความสุขและปฏิบัติ
เป้าหมาย
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

จุดประสงค์การเรียนรู้

6. เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(2)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของและ
สังคม
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจบ
8. บอกชื่อลักษณะเด่น 1.4.1 การใช้ภาษา
และสนทนาโต้ตอบอย่าง ของอาหารแต่ละภาคได้ (4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
และความต้องการ
ที่ฟัง

8.3 ปฏิบัติตน
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
เบื้องต้นในการเป็น ผู้นําและผูต้ ามได้
ผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สมาชิกที่ดีของสังคม เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานการณ์
มาตรฐานที่ 9 ใช้
ภาษาสื่อสารให้
เหมาะสมกับวัย

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

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 10 มี 10.1มีความสามารถ
ความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

9. จับคู่และเปรียบเทียบ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ความแตกต่างและความ เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ (6) การต่อของชิน้ เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร

10.1.3 จําแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

10. จําแนกและจัดกลุ่ม
อ้วน – ผอมได้
11. จําแนกและจัดกลุ่ม
อาหารได้
12. จําแนกและจัดกลุ่ม
อาหารที่มีประโยชน์และ
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้
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1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จําแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.4 เรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลําดับ

จุดประสงค์การเรียนรู้
13. บอกลําดับขั้นตอน
การประกอบอาหาร
ส้มตําไทยได้
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(3) การประกอบอาหารไทย

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้น อนุบาลปีที่ 3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
วันที่
1

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ร้องเพลงและทํา
ท่าทางประกอบเพลง
อาหารดี

2

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเมื่อเคาะจังหวะ
หยุด ให้เด็กที่ถือภาพ
อาหารที่มีประโยชน์
เข้ารวมกลุ่มกัน และเด็ก
ที่ถือภาพอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์เข้ารวมกลุ่มกัน

3

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
ผู้ตาม

เสริมประสบการณ์
-นําอาหารของจริงมาให้
เด็กดู
-สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
หลัก 5 หมู่
-จําแนกและจัดกลุ่ม
อาหารตามหมู่อาหาร
-วิทยากรบรรยาย
อาหารที่มีประโยชน์
และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์
-อภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารที่
ไม่มีประโยชน์
-จําแนก และจัดกลุ่ม
ภาพอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารที่
ไม่มีประโยชน์
- เล่านิทาน โจ้ เอก
หน่อย
- นําภาพเด็กที่อ้วนมาก
เด็กที่สุขภาพดี และเด็กที่

ศิลปะสร้างสรรค์
-ตัด ปะภาพอาหารจาก
แผ่นโฆษณาของห้างร้าน
-วาดรูปอิสระด้วยสี
เทียน

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมจัดหมวดหมู่
ห้องเรียน มุมใหม่คือมุม ประเภทของอาหาร
บทบาทสมมุติร้านขาย
ผลไม้

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับจํานวน

-ศิลปะแบบร่วมมือทํา เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
หนังสือภาพอาหารที่มี ห้องเรียน
ประโยชน์ และอาหารที่
ไม่มีประโยชน์

เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ซ้อนผัก

-ปั้นดินน้ํามัน
-ประดิษฐ์ส้มจากฝา
ครอบแก้วน้ํา

เกมจับคู่ภาพกับเงาคน
อ้วน-ผอม
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เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมโยนโบว์ลิ่ง
ห้องเรียน

วันที่

4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
มีรูปร่างผอมมาให้เด็กดู
-สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการ
รับประทานอาหารและ
โทษของการไม่
รับประทานอาหาร
-จําแนกและจัดกลุ่มเด็ก
อ้วน- ผอม
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -ดูวีดีทัศน์รายการ
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ กระจกหกด้าน ตอน
- การเคลื่อนไหวตาม
อาหารไทย
คําสั่ง
-นําภาพอาหารประจํา
ภาคต่างๆมาให้เด็กดู
-สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
ประจําภาค
-แสดงบทบาทสมมุติ
เป็นคนภาคต่างๆ
แนะนําอาหารประจํา
ภาค
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-แนะนําวัสดุอุปกรณ์
- ทําท่าทางตาม
-สนทนาเกี่ยวกับการทํา
จินตนาการประกอบ
ส้มตํา
เพลงส้มตํา
-ลงมือทําส้มตํา

ศิลปะสร้างสรรค์

-วาดภาพอาหารที่ชอบ
-ตัดภาพทําเมนูอาหาร

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นอุปกรณ์กีฬา
ห้องเรียน มุมใหม่คือมุม
บทบาทสมมุติห้องครัว
ประกอบอาหาร

-วาดภาพการทําส้มตํา เล่นมุมประสบการณ์ใน -เล่นเกมตะล็อกต๊อก
-พิมพ์ภาพจากผัก ผลไม้ ห้องเรียน
แต๊ก
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เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่ออาหาร
ประจําภาค

เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. ร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง
อาหารดี
2. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง
3. การเคลื่อนไหวแบบผู้นํา ผู้ตาม
4. การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง
5. การทําท่าทางตามจินตนาการประกอบ
เพลงส้มตํา
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
3. ประโยชน์ของอาหาร
4. อาหารไทย 4 ภาค
5. การประกอบอาหารส้มตําไทย

หน่วยอาหารดีมี
ประโยชน์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ตัด ปะภาพอาหารจากแผ่นโฆษณาของห้างร้าน
วาดรูปอิสระด้วยสีเทียน
2. ศิลปะแบบร่วมมือทําหนังสือภาพอาหารที่มีประโยชน์
และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
3. ปั้นดินน้ํามัน ประดิษฐ์ส้มจากฝาครอบแก้วน้ํา
4. วาดภาพอาหารที่ชอบ ตัดภาพทําเมนูอาหาร
5. วาดภาพการทําส้มตํา พิมพ์ภาพจากผัก ผลไม้

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นเกมจัดหมวดหมู่ประเภทของอาหาร
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การเล่นเกมโยนโบว์ลิ่ง
4. การเล่นอุปกรณ์กีฬา
5. การเล่นเกมตะล็อกต๊อกแต๊ก

13

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
2. เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนผัก
3. เกมจับคู่ภาพกับเงาคนอ้วนผอม
4. เกมภาพตัดต่ออาหารประจําภาค
5. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การฟังเพลง
จังหวะ
การร้องเพลง และ
สนใจ มีความสุข และ การแสดงปฏิกิริยา
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โต้ตอบเสียงดนตรี
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การเคลื่อนไหว
ดนตรี คําสั่งและคํา
ตามเสียงเพลง/
บรรยายได้
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(5) การคัดแยก
1. อาหารหลัก
ประสบการณ์
การจัดกลุ่ม และ 5 หมู่
-จําแนกและจัดกลุ่ม
การจําแนกสิ่งต่างๆ หมู่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่
อาหารได้
ตามลักษณะและ ถั่ว นม
รูปร่าง รูปทรง
หมู่ 2 ข้าว แป้ง
น้ําตาล เผือก มัน
หมู่3 ผักต่างๆ
หมู่ 4 ผลไม้ต่างๆ
หมู่ 5 ไขมันจาก
สัตว์และพืช
2. นับปากเปล่า
1- 20
3. การรวมและ
การแยก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
2. เพลงอาหารดี
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวโดยทําท่าทางประกอบเพลง
อาหารดี โดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ
1. ครูนําอาหารของจริง จํานวน 20 เช่น นม ถั่ว
ไข่ ผัก ผลไม้ ข้าว ฯลฯ ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ
ภายในห้องเรียน
2. ให้อาสาสมัครออกไปหยิบอาหารมาให้ครูคน
ละ 1 ประเภท จนครบทุกประเภทแล้วช่วยกัน
นับว่ามีจํานวนเท่าไร และชื่ออาหารอะไร
3. ครูให้เด็กดูภาพอาหารหมู่ที่ 1,2,3,4และ5
แล้วสนทนาโดยใช้คําถามดังนี้
- สิ่งที่เด็กเห็นในภาพมีอะไรบ้าง
4. อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารแต่ละหมู่ว่ามี
ประโยชน์อย่างไรโดยใช้คําถามดังนี้
- สิ่งที่เราเห็นในภาพใช้ทําอะไร
- เราต้องการอาหารหรือไม่
- ทําไมเราจึงต้องการอาหาร
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่อง อาหารหลัก
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1. อาหารของจริง
หมู่ที่ 1 ได้แก่ นม
เนื้อหมู ถั่วลิสง ไข่
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง
ขนมปัง เผือก
หมู่ที่ 3 กะหล่ําปลี
ผักบุ้ง คะน้า แครอท
หมู่ที่ 4 ส้ม กล้วย
แอปเปิ้ล เงาะ
หมู่ที่ 5 น้ํามันพืช
น้ํามันหมู เนย ชีส
2. ภาพอาหารหลัก
ทั้ง 5 หมู่

การประเมินผล
สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
สังเกต
-การจําแนกและจัด
กลุ่มอาหาร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทํางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ
การร้อยวัสดุ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(1) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
5 หมู่อีกครั้ง และให้เด็ก ๆ ช่วยกันจัดอาหาร
ชนิดต่างๆจํานวน 20 ชนิด เข้าหมวดหมู่ให้
ถูกต้อง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

สื่อ

1. กระดาษ A4
ตัด ปะภาพอาหารจากแผ่นโฆษณาของห้างร้าน วาดรูป 2. แผ่นโฆษณาของ
อิสระด้วยสีเทียน
ห้างร้าน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “ตัด ปะภาพอาหารจาก 3. กรรไกร
แผ่นโฆษณาของห้างร้าน” โดยการตัดภาพตาม
4. กาว
รูปร่างอาหาร แล้วนํามาแปะในกระดาษ พร้อม 5. สีเทียน
คัดลอกชื่ออาหาร
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สังเกต
1. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้ง
2. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าแสดงออกใน
การเล่าเรื่องเพื่อ
นําเสนอผลงาน

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเล่นและ
1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมจัดหมวดหมู่
-เล่นและทํางานร่วมกับ ทํางานร่วมกับผู้อื่น
ประเภทอาหาร พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
ปลอดภัย
2. ครูแจกที่สวมศีรษะภาพอาหารหมู่ที่ 1 ,2 ,3
4,5 หมู่ละ 6 ชนิด แก่เด็กทุกคน คนละ 1 ใบ
3. ให้เด็ก ๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระตามเพลง
เมื่อเพลงหยุดให้จับกลุ่มอาหารที่อยู่ในหมู่
เดียวกันรวมกัน
4. ให้เด็กๆช่วยกันนับสมาชิกภายในกลุ่มว่ามีกี่คน
5. ให้เด็ก ๆ เปลี่ยนที่สวมศีรษะกันเองแล้ว
ปฏิบัติซ้ํา ข้อ 3
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่
การจับคู่จํานวนที่ 1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับจํานวน
จับคู่และเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ และ เท่ากัน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
ความแตกต่างและความ การเรียงลําดับ สิ่ง
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ ต่างๆตามลักษณะ
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
ความยาว/ความสูง
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
น้ําหนัก ปริมาตร
จํานวน
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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1. ที่สวมศีรษะภาพ
อาหาร
2. เครื่องเล่นเพลง
3. เพลงอาหารดี

สังเกต
-การเล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

1. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
-การจับคู่ภาพกับ
จํานวนที่เท่ากัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (2) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
จําแนกและจัดกลุ่ม
(5) การคัดแยก
อาหารที่มีประโยชน์และ การจัดกลุ่ม และ
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ การจําแนกสิ่งต่างๆ
ได้
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูแจกภาพอาหารให้เด็ก ให้เด็กเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ เมื่อเคาะจังหวะหยุดให้เด็กจับกลุ่ม
กันรวมกันตามเกณฑ์ คือกลุ่มอาหารที่มี
ประโยชน์ และกลุ่มอาหารที่ไม่มีประโยชน์
3. ให้เด็กเปลี่ยนภาพกัน แล้วปฏิบัติซ้ําตามข้อ 2
ใหม่
กิจกรรมเสริม
(5) จําแนกและจัด อาหารที่มี
1. ครูเล่านิทานเรื่องเกี่ยวกับโทษของลูกอม และ
ประสบการณ์
กลุ่มอาหารที่มี
ประโยชน์คืออาหาร ให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน
จําแนกและจัดกลุ่ม
ประโยชน์และ
ที่รับประทานแล้ว 2. ครูและเด็กตั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
อาหารที่มีประโยชน์และ อาหารที่ไม่มี
ทําให้ร่างกาย
ในขณะที่วิทยากรให้ความรู้
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์
แข็งแรง
3. ครูแนะนําวิทยากรให้ความรู้เรื่องประโยชน์
ได้
(3) การฟังเพลง
เจริญเติบโต
และโทษของอาหาร
นิทาน คําคล้องจอง อาหารที่ไม่มี
4. วิทยากรนําอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่
บทร้อยกรองหรือ ประโยชน์คืออาหาร ไม่มีประโยชน์มาวางบนโต๊ะ แล้วสนทนาและ
เรื่องราวต่างๆ
ที่รับประทานแล้ว ซักถามเด็ก ดังนี้
อาจทําให้เกิดโทษ
- อาหารชนิดใดที่มีประโยชน์และอาหารชนิด
หรือไม่ให้สารอาหาร ใดที่ไม่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย
- อาหารที่ไม่มีประโยชน์ก่อให้เกิดโทษอย่างไร
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1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. บัตรภาพอาหารที่
มีประโยชน์
3. บัตรภาพอาหารที่
ไม่มีประโยชน์

สังเกต
-การจําแนกและ
จัดกลุ่มอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์

1. นิทานเรื่อง
เกี่ยวกับโทษของ
ลูกอม
2. วิทยากรเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
3. อาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น นม
ข้าว ผัก ผลไม้ ฯลฯ
4. อาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ เช่น ลูกอม
ของหมักดอง ขนม
กรุบกรอบ กาแฟ ฯลฯ

สังเกต
-การจําแนกและจัด
กลุ่มอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ทํางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(3) การทําศิลปะ
แบบร่วมมือ
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ

กิจกรรมการเรียนรู้
- ทําไมเด็กๆจึงไม่ควรดื่มน้ําอัดลมและ
รับประทานลูกอม
- การดื่มนมหรือการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ให้ผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง
-เด็กรู้จักอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์และ
อาหารอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์
5. ให้อาสาสมัครออกมาจัดกลุ่มอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
6. ให้เด็กร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง
“ดื่มนม”
1. ครูบอกข้อตกลงในการทําศิลปะแบบร่วมมือ
โดยมีเป้าหมายเพื่อทําหนังสือภาพอาหารที่มี
ประโยชน์ จํานวน 6 ชนิด และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ จํานวน 6 ชนิด พร้อมทั้งเขียนชื่อ
อาหารไว้ให้ภาพ โดยการเขียนตามตัวอย่างที่ครู
เขียนให้
2. แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งทําหนังสือ
ภาพอาหารที่มีประโยชน์และอีกกลุ่มหนึ่งทํา
หนังสือภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เมื่อหมดเวลา
ครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
3. ให้เด็กนําผลงานออกมานําเสนอทีละกลุ่ม
ให้เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
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5. เพลง ดื่มนม

1. สมุดวาดเขียนเล่ม
ใหญ่
2. แผ่นโฆษณาของ
ห้างร้าน
3. กาว
4. สีดินสอ
5. กรรไกร

สังเกต
-พฤติกรรมการ
ทํางานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

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

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบ
ภาพที่ซ้อนกัน
และการเรียงลําดับ
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

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

สื่อ

การประเมินผล

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย

สังเกต
พฤติกรรมการเล่น
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

1. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนผัก
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

19

1. เกมจัดหมวดหมู่
ภาพซ้อนผัก
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้
(2) การเคลื่อนไหว
ตามได้เหมาะสมกับ
เคลื่อนที่
สถานการณ์
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
และสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที
2. ให้เด็กจับมือเป็นวงกลมผลัดกันไปยืนอยู่ตรง
กลางวงทีละคน ให้คนที่อยู่ตรงกลางวงทําท่าทาง
อย่างอิสระแล้วคนที่อยู่รอบวงต้องทําท่าคนที่อยู่
ในวง เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดทันที
แล้วเปลี่ยนให้คนถัดไปเข้ามาอยู่กลางวงแทน
และทําท่าอิสระเช่นเดิมแต่ห้ามซ้ํากับท่าที่เพื่อน
ทํามาแล้ว
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 จนครบทุกคน
กิจกรรมเสริม
(3) การฟังเพลง
1. อาหารมี
1. ครูนําภาพเด็ก 3 คน คนที่ 1 มีรูปร่างอ้วน
ประสบการณ์
นิทาน คําคล้องจอง ประโยชน์ต่อ
มาก คนที่ 2 มีรูปร่างสมส่วนร่างกายสมบูรณ์
จําแนกและจัดกลุ่มอ้วน บทร้อยกรองหรือ ร่างกายคือ
แข็งแรง และคนที่ 3 รูปร่างผอมแห้งและป่วยไม่
– ผอมได้
เรื่องราวต่างๆ
รับประทานแล้วทํา สบาย มาให้เด็กดู
(5) การคัดแยก
ให้ร่างกาย
2. ครูและเด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาใน
การจัดกลุ่ม และ เจริญเติบโต
นิทานดังนี้
การจําแนกสิ่งต่างๆ แข็งแรง แต่ถ้าไม่
- ใครมีรูปร่างอ้วนมาก เพราะอะไร
ตามลักษณะและ รับประทานอาหาร
- ใครมีรูปร่างผอมและป่วยบ่อย เพราะอะไร
รูปร่าง รูปทรง
ก็จะทําให้ร่างกาย
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สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกต
การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําผู้ตาม

1. ภาพเด็กที่อ้วนมาก สังเกต
เด็กที่สุขภาพดี และ การจําแนกและจัด
เด็กที่มีรูปร่างผอม
กลุม่ อ้วน – ผอม
2. บทร้อยกรอง
“อาหารดีมี
ประโยชน์”
3. ภาพเด็กขาด
อาหาร

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
ไม่แข็งแรง
- ใครที่ได้รับคําชมว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ขาดสารอาหาร
เพราะอะไร
2. การรวมและการ - เด็กอยากมีสุขภาพเหมือนใคร เพราะอะไร
แยก
- เด็กควรปฏิบตั ิตนอย่างไรในการเลือก
รับประทานอาหาร
3. ให้อาสาสมัครออกมา 20 คนแจกภาพเด็ก
อ้วน ผอม คนละ 1 ใบ
4. ให้อาสาสมัครทั้ง 20 คนจับกลุ่มแยกประเภท
ว่ากลุ่มไหนภาพเด็กอ้วนกลุ่มไหนภาพเด็กผอม
5. ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสองอภิปรายถึงสาเหตุ
ของภาพเด็กอ้วนและผอม
6. เด็กและครูร่วมกันสรุปโทษของการ
รับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอหรือรับประทาน
อาหารไม่ครบ 5 หมู่โดยให้ดูภาพเด็กที่เป็น
โรคขาดอาหาร
7. ครูให้เด็กท่องบทร้อยกรอง “อาหารดีมี
ประโยชน์”
กิจกรรมศิลปะ
(3) การปั้น
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ปั้นดินน้ํามัน ประดิษฐ์สม้ จากฝาครอบแก้วน้ํา
สร้างสรรค์
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “ประดิษฐ์ส้มจากฝา
1. สนใจมีความสุขและ ต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
ครอบแก้วน้ํา”
แสดงออกผ่านงานศิลปะ (๔) การพูดแสดง
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
2. กล้าพูด กล้าแสดงออก ความคิดเห็น
กิจกรรมตามความสนใจ
อย่างเหมาะสมตาม
ความรู้สึกและ
สถานการณ์
ความต้องการ
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สื่อ

1. ดินน้ํามัน
2. ฝาครอบแก้วน้ํา
2 ชิ้น/คน
3. เทปใส
4. กระดาษสี
5. กาว

การประเมินผล

สังเกต
1. พฤติกรรมความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าแสดงออก

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
-เล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จําแนกและจัดกลุ่ม
อ้วน – ผอมได้

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

(5) การคัดแยก
การจําแนก จับคู่
การจัดกลุ่ม และ อ้วน ผอม
การจําแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

ในการเล่าเรื่องเพื่อ
นําเสนอผลงาน
- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน
3. ให้เด็กกลิ้งบอลเพื่อให้โดนขวดน้ํา ถ้าขวดน้ํา
ล้ม 1 ขวด จะได้ 1 คะแนน กลิ้งบอลจนครบ
ทุกคน ทีมใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับเงาคนอ้วน ผอม
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. ลูกบอล
2. ขวดน้ํา 20 ขวด

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

1. เกมเกมจําแนก
ภาพในการประกอบ
อาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจําแนกและจัด
กลุ่มอ้วน – ผอม
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําสั่ง และคํา
บรรยายได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
-บอกชื่อและลักษณะ
เด่นของอาหารแต่ละ
ภาคได้

(2) การเล่น
บทบาทสมมุติ
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

อาหารไทย 4 ภาค
อาหารภาค
กลาง เป็น อาหารที่
มีความหลากหลาย
ทางด้านรสชาติ
และมีการใช้กะทิ
และเครื่องแกงมาก
อาหาร
ภาคเหนือ เป็น
อาหารที่มีรสชาติ
แบบกลางๆ มีรส

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระเมื่อได้ยิน
สัญญาณ หยุด ให้เด็กปฏิบัติตามคําสั่ง เช่น
กระโดดไปข้างหน้า 3 ครั้ง กระโดดไปข้างหลัง
กระโดดขาเดียว กระโดดสองขา เป็นต้น
3. ครูและเด็กร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ํา 2-3
รอบ โดยเปลี่ยนคําสั่ง เช่น รับประทานอาหาร
ดื่มนม เป็นต้น
1. ให้เด็กดูคลิปวีดีโอรายการ กระจกหกด้าน
ตอนอาหารไทย
2. ครูสนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ดู
เช่น
- อาหารไทยมีกี่ภาค
- ให้เด็กๆลองบอกชื่ออาหารของแต่ละภาค
- อาหารแต่ละภาคมีลักษณะเป็นอย่างไร
3. ให้เด็กเล่นบทบาทสมมติว่าเป็นคนประจําภาค
ต่างๆทั้ง 4 ภาคมาพูดนําเสนออาหารประจําภาค
ของตน
4. สรุปลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาค
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สื่อ

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบคําสั่ง

1. คลิปวีดีโอรายการ
กระจกหกด้าน
ตอนอาหารไทย
2. ภาพอาหาร
ภาคเหนือ
3. ภาพอาหารภาค
กลาง
4. ภาพอาหารภาค
อีสาน
5. ภาพอาหาร
ภาคใต้

สังเกต
การบอกชื่อและ
ลักษณะเด่นของ
อาหารแต่ละภาค

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
เค็มนําเล็กน้อย
อาหารภาคใต้ มี
รสชาติจัด ไม่ว่าจะ
เป็น เผ็ดจัด เค็มจัด
เปรี้ยวจัด นิยมใช้
เครื่องเทศมาก
อาหารอีสาน มี
รสชาติเด่น คือ รส
เค็มจากน้ําปลาร้า
รสเผ็ดจากพริกสด
และแห้ง
กิจกรรมศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
และการเล่นกับสี
1. สนใจมีความสุขและ (2) การแสดง
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์
2. กล้าพูด กล้า
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
แสดงออกอย่าง
ผ่านภาษาท่าทาง
เหมาะสมตาม
การเคลื่อนไหวและ
สถานการณ์
ศิลปะ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. เด็กท่องคําคล้องจอง ข้าวคลุกกะปิ

6. คําคล้องจอง ข้าว
คลุกกะปิ

1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วาดภาพอาหารที่ชอบ การวาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. กระดาษ A4
2. สีเทียน
3. สีไม้
4. ดินสอ
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สังเกต
1. พฤติกรรมความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. พฤติกรรมการกล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
เล่นร่วมมือกับเพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
อย่างมีเป้าหมายได้
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน

กิจกรรมเกมการศึกษา (6) การต่อของ
จับคู่และเปรียบเทียบ ชิ้นเล็กเติมใน
ความแตกต่างและความ ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

การนําชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

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

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นอุปกรณ์กีฬา
อย่างปลอดภัยและการจัดเก็บอุปกรณ์
3. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์กีฬาโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
กีฬาเด็กเข้าแถวและทําความสะอาดร่างกาย

1. อุปกรณ์กีฬา
2. นกหวีด

สังเกต
การเล่น และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูแนะนําเกมภาพตัดต่ออาหารไทย 4 ภาค
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มที่เหลือ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมภาพตัดต่อ
อาหารไทย 4 ภาค
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การฟังเพลง
จังหวะ
การร้องเพลง และ
สนใจ มีความสุข และ การแสดงปฏิกิริยา
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โต้ตอบเสียงดนตรี
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การเคลื่อนไหว
ดนตรี คําสั่งและคํา
ตามเสียงเพลง/
บรรยายได้
ดนตรี
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
กิจกรรมเสริม
(3) การประกอบ การประกอบ
ประสบการณ์
อาหารไทย
อาหารส้มตําไทย
-บอกลําดับขั้นตอนการ (14) การบอกและ
ประกอบอาหารส้มตํา เรียงลําดับกิจกรรม
ไทยได้
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูเปิดเพลง ส้มตําให้เด็กฟัง 1 รอบ และคิด
สร้างสรรค์ท่าทางตามจินตนาการ
3. เด็กทําท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลง
“ส้มตํา”

1. เครื่องเคาะให้
สัญญาณ
2. เครื่องเล่นเพลง
3. เพลง ส้มตํา

สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

1. สนทนาถึงเพลง ส้มตําไทย ว่ามีขั้นตอนการทํา
อย่าง
2. ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา
ส้มตํา
3. ครูสาธิตวิธีการทํา ส้มตํา
4. แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ให้เด็กแต่ละกลุ่มลง
มือทําส้มตําไทย ตามสูตรของตนเอง
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุป อุปกรณ์ วัสดุดิบ และ
ขั้นตอนการทําส้มตําไทย

1. ครก
2. มะละกอดิบ
3. กระเทียม
4. มะเขือเทศ
5. ถั่วฝักยาว
6. ถั่วลิสงคั่ว
7. น้ําปลา
8. น้ําตาลปี๊บ
9. มะนาว

สังเกต
-พฤติกรรมขณะ
ประกอบอาหาร
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

6. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วาดภาพขั้นตอนการทําส้มตํา การพิมพ์ภาพจาก
ผัก ผลไม้
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

10. กุ้งแห้ง
1. กระดาษ A 4
2. ดินสอ
3. สีไม้
4. สีโปสเตอร์
5. พู่กัน
6. ผัก ผลไม้

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

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
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สังเกต
1. พฤติกรรมความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. พฤติกรรมการกล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การปฏิบัติตน
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เล่น ทํากิจกรรมและ
ให้ปลอดภัยใน
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
กิจวัตรประจําวัน
ร่างกาย
ปลอดภัยได้
2. แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่มกลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อ ร้อง
เพลงตะล็อกต๊อกแต๊กโต้ตอบกัน โดยผู้ขายเป็น
ผลไม้ต่างๆ
ผู้ขาย : ตะล็อกต๊อกแต๊ก มาทําไม?
ผู้ซื้อ : มาซื้อผลไม้
ผู้ขาย : ผลไม้อะไร?
ผู้ซื้อ : บอกชื่อผลไม้มา 1 ชนิด
ถ้าผู้ซื้อบอกชื่อผลไม้ที่ผู้ขายกําหนดได้ถูกต้องจะ
นําตัวผู้ขายนั้นไปอยู่ฝ่ายตนแต่ถ้าผู้ซื้อบอกชื่อไม่
ถูก ผู้ซื้อก็จะต้องไปอยู่ฝ่ายผู้ขาย
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (5) การคัดแยก
การจัดหมวดหมู่
1. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
จําแนกและจัดกลุ่มสิ่ง การจัดกลุ่ม และ ภาพกับสัญลักษณ์ 2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
ต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่สอง การจําแนกสิ่งต่างๆ
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ ตามลักษณะและ
เดิม
รูปร่าง รูปทรง
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
จุดประสงค์
การเรียนรู้
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สื่อ

การประเมินผล

เกม “ตะล็อกต๊อก
แต๊กผลไม้”

สังเกต
การเล่น และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจําแนกและจัด
กลุ่มภาพกับ
สัญลักษณ์

เลขที่
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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12. จําแนกและจัดกลุม่ อาหารทีม่ ี
ประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ได้
13. บอกลําดับขั้นตอนการ
ประกอบอาหารส้มตําไทยได้

11. จําแนกและจัดกลุม่ อาหารได้

ด้านสังคม
9. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆได้
10. จําแนกและจัดกลุม่ อ้วน –
ผอมได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. บอกชื่อลักษณะเด่นของอาหาร
แต่ละภาคได้

5.สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะดนตรี คําสั่งและคําบรรยาย
ได้
6.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้
7.ปฏิบตั ิตนเป็นผู้นําผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

4. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

ด้านร่างกาย

3. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์

2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้ตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่

14
15
16
17
18
19
20

คําอธิบาย
ชื่อ-สกุล

30

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

12. จําแนกและจัดกลุม่ อาหารทีม่ ี
ประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ได้
13. บอกลําดับขั้นตอนการ
ประกอบอาหารส้มตําไทยได้

ด้านสังคม
11. จําแนกและจัดกลุม่ อาหารได้

9. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆได้
10. จําแนกและจัดกลุม่ อ้วน –
ผอมได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. บอกชื่อลักษณะเด่นของอาหาร
แต่ละภาคได้

5.สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะดนตรี คําสั่งและคําบรรยาย
ได้
6.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้
7.ปฏิบตั ิตนเป็นผู้นําผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

4. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

ด้านร่างกาย
3. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์

2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้ตนเอง

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

๑
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ฝนที่ตกลงมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของวัฏจักรของน้้า เมื่อน้้าได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้้าลอยขึ้นไปในอากาศ ไอน้้าควบแน่นเป็นละอองน้้า
ซึ่งรวมตัวกันเป็นเมฆ และตกลงมาเป็นฝน ไหลสู่แม่น้า ล้าคลอง ทะเล มหาสมุทร วนเวียนกันเช่นนี้เป็นวัฏจักร เมื่อฝนตกเราควรหลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน โรคที่
พบบ่อยในฤดูฝนได้แก่ ไข้หวัด และไข้เลือดออก ซึ่งเราสามารถป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง และโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมและน้้าไม่พอใช้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความปลอดภัย ๑.๓.๑ เล่น ท้ากิจกรรม และ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ของตนเองและผู้อื่น
ปฏิบัตติ ่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
วัยและมีสขุ นิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กนั

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตก
ได้

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้น ๒. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพืน้ ได้
จากพื้นได้

๒.๒ ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๒) การฟังเรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การใช้กรรไกร การตัด การปะ

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- วัฏจักรของน้้า
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- หลบฝน และไม่ไปในทีโ่ ล่งแจ้ง
- ใช้อุปกรณ์กันฝน และการ
แก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝน
๓. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน และการ
ป้องกัน
๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการ
เกิดฝน
- โครงการตามพระราชด้าริฯ

๒
โครงการแก้มลิง
- โครงการตามพระราชด้าริฯ
โครงการฝนหลวง

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน ๓
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

๓.๒ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่น

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
(๑) การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านฝาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

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

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรม และรักความ
เป็นไทย

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้องเพลง ๗. ยืนตรงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบารมี

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์

๓
และความเป็นไทย

มาตรฐาน

เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๘.๒.๑ เล่นหรือท้างานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ ๙. อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
ตามวัฏจักรของน้้าได้
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หา
หรือการกระท้าด้วยตนเอง
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลีย่ นแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล

๘. ท้างานร่วมมือกับเพื่อนในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๓) การท้าศิลปะแบบร่วมมือ

๔
เหมาะสม
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปญ
ั หาและ
ตัดสินใจ

มาตรฐาน

๑๐.๓.๒ ระบุปญ
ั หา สร้าง
๑๐. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และ
ทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหา เลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์กัน
ฝนได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ (ต่อ)
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หา
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปญ
ั หา

๑๑.๑ ท้างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อความคิด ความรูส้ ึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลง และ
แปลกใหม่จากเดิม หรือมี

๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูส้ ึกของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลง และแปลกใหม่จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก

๕
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

มาตรฐานที่ ๑๒
มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ และมีความ
สามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้

การตัด การปะ
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รปู ร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

๑๒.๒.๑ ค้นหาค้าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง

๑๒. ค้นหาค้าตอบเกีย่ วกับโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันได้

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค้าถามว่า
“เมื่อไร” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาค้าตอบ

๑๓. ใช้ประโยคค้าถามว่า “เมื่อไร”
หรือ “อย่างไร” ในการค้นหาค้าตอบ

๑.๔.๔ เจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(๑) การส้ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งค้าถามในเรื่องที่สนใจ
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน้าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยฤดูฝน
วันที่
๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
บทเพลงฉันคือเมฆ

เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เรื่อง วัฏจักรของน้้า
- วาดภาพอิสระด้วยสี
- เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลง เทียน
ที่เกิดขึ้นเมื่อต้มน้้า
- ฉีดสีน้าสร้างภาพ

กิจกรรม

การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เกมวิ่งหลบหลีก
- แนะน้าหนังสือเกี่ยวกับ สิง่ กีดขวาง
ฝนและน้้าที่มุมหนังสือ

เกมการศึกษา
- เกมพื้นฐานการบวก
เมฆ

๖
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
- เด็กตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นเมื่อน้ากระจก
มาอังไอน้้า
- เด็กสนทนาเรื่องวัฏจักร
ของน้้าโดยใช้ภาพประกอบ

ศิลปะสร้างสรรค์
- ตัดกระดาษท้าที่คาด
ศีรษะหยดน้้าหรือเมฆ
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

การเล่นตามมุม

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ฟังเพลงบรรเลง และท้า
ท่าทางตามตามจินตนาการ
ประกอบการใช้ริบบิ้นผ้า

เรื่อง เหตุการณ์ที่สัมพันธ์
กับการเกิดฝน
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์น้าท่วมจาก
ภาพข่าว
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับการ
กินของลิงจากภาพ
- เด็กทดลองสร้างแก้มลิง
ด้วยดินเหนียว

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- เทสีสร้างภาพ
- พิมพ์ภาพด้วยแกน
กระดาษช้าระ

-เล่นตามมุมประสบการณ์

- เล่นเครื่องเล่นสนาม

- เกมเรียงล้าดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้

- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอบ

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อ
ฝนตก

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน

-เล่นตามมุมประสบการณ์

- โยนและรับลูกบอล

- เกมจับคู่ภาพเหมือน
คนกางร่ม

๒

๓

กิจกรรม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

๗
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เพลงออกก้าลังกายรับ
แสงตะวัน
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามผู้น้าของ
กลุ่มตน

๔

เสริมประสบการณ์
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับการ
หลบฝนและการใช้
อุปกรณ์กันฝน
- เด็กท้างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหา โดย
สมมติว่าไม่มีอุปกรณ์
กันฝน
เรื่อง โรคที่พบบ่อยในฤดู
ฝน และการป้องกัน
- ครูอ่านนิทานเรื่องหนู
ต้นข้าวเป็นไข้เลือดออก
ให้เด็กฟัง
- เด็กตั้งค้าถามเพื่อ
สัมภาษณ์ครูพยาบาล
เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยใน
ฤดูฝน และการป้องกัน
- เด็กส้ารวจและท้าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
โรงเรียน

ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพอิสระด้วยสี
โปสเตอร์
- ปั้นขี้ผึ้ง

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียนระบายสีน้า
- ท้าการ์ดขอบคุณครู
พยาบาล
- พับกระดาษเป็นร่ม

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

กลางแจ้ง

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นน้้า เล่นทราย
- แนะน้าอุปกรณ์เล่น
สมมติโรงพยาบาลที่
มุมบทบาทสมมติ

เกมการศึกษา

- เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ ฝนตก ฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

๘
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติ
ตามค้าสั่ง จัดกลุ่ม ๖ คน

๕

เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

เรื่อง เหตุการณ์ที่สัมพันธ์ - ศิลปะแบบร่วมมือ
กับการเกิดฝน
ประดิษฐ์เครื่องบินฝน
- ครูเล่าเรื่องฝนหลวง
หลวง
ประกอบอุปกรณ์
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับพระ
มหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๙
- เด็กและครูยืนตรงและ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

กลางแจ้ง

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - โพงพาง

เกมการศึกษา
- เกมโดมิโนจ้านวน
เครื่องบินฝนหลวง ๑-๖

๙

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงฉันคือเมฆ
๒. เคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบการใช้
ริบบิ้นผ้า
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกก้าลังกาย
รับแสงตะวัน
๔. เคลื่อนไหวแบบผู้น้าผู้ตาม
๕. เคลื่อนไหวและปฏิบัติตามค้าสั่ง
๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นตามมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒ อ่านหนังสือเกี่ยวกับฝนและ
น้้าที่มุมหนังสือ
๓. เล่นบทบาทสมมติ
โรงพยาบาลที่มุมบทบาทสมมติ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ วัฏจักรของน้า
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก
๓. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน และการป้องกัน
๔. โครงการตามพระราชด้าริฯ โครงการแก้มลิง
๕. โครงการตามพระราชด้าริฯ โครงการฝนหลวง

หน่วย ฤดูฝน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์
๒. ฉีดสี เทสี
๓. ปั้นขี้ผึ้ง
๔. พิมพ์ภาพด้วยแกนกระดาษ
๕. ตัดกระดาษท้าที่คาดศีรษะ
๖. พับกระดาษเป็นร่ม
๗. ท้าการ์ดขอบคุณครูพยาบาล
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมพื้นฐานการบวก เมฆ
๒. เกมเรียงล้าดับการเจริญเติบโตของต้นไม้
๓. เกมจับคู่ภาพเหมือน คนกางร่ม
๔. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์

๑๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
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
อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้้าได้

(๑) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ

ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
วัฏจักรของน้้า

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยท้าท่าทางประกอบเพลงฉันคือ
เมฆโดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ และท้าซ้้า
ตามความเหมาะสม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๑. เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในอากาศมีน้าอยู่
หรือไม่ ทราบได้อย่างไร
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์การทดลอง สร้างข้อตกลงในการ
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้มน้้า

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงฉันคือเมฆ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. ตะเกียงอัลกอฮอล์
๒. บีกเกอร์ใส่น้า
๓. กระจก
๔. แผนภาพ

สังเกตการอธิบาย
เชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของ
น้้า

๑๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๑๖) การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระท้า

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ต่อ)

(๑๗) การคาดเดา
หรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้
๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ

(๕) การใช้กรรไกร ตัด
ตัด การปะ
(๒) การเขียนภาพ
และเล่นกับสี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓. เด็กอาสาสมัครเทน้้าใส่ภาชนะ ครูจุดไฟต้มน้้า เด็ก วัฏจักรของน้้า
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และร่วมกันลง
ความเห็นว่าน้้าหายไปไหน
๔. เด็กตั้งสมมุติฐานว่าถ้าต้มน้้าแล้วน้ากระจกมาอัง
ไอน้้าที่ระเหยจะเกิดอะไรขึ้น และทดลองน้ากระจกมา
อังที่ไอน้้าเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
๕. เด็กมีส่วนร่วมในการบันทึกผลการทดลองโดยการ
วาดภาพ ครูถามค้าถามและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังแผนภาพวัฏจักรของน้้า
๖. เด็กร่วมกันอธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตาม
วัฏจักรของน้้า

๑. การใช้กรรไกร ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๒. การถ่ายทอด
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๒ ฉีดสีน้าสร้างภาพ
๓. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๓ ตัดกระดาษท้าที่คาดศีรษะรูปหยดน้้าหรือเมฆ

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้าใส่กระบอกฉีด
น้้า

๑. สังเกตผลงานการ
ตัดกระดาษ
๒. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ

๑๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
๓. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๔. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การแสดง
ตนเอง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

๔. แถบกระดาษ
ส้าหรับท้าที่คาดศีรษะ
๕. รูปโครงร่างหยดน้้า
และเมฆ
๖. กรรไกร
๗. กาว

(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

๑. ครูแนะน้าหนังสือเกี่ยวกับฝนและน้้าซึ่งจัดไว้
เพิ่มเติมที่มุมหนังสือ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๔. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง
สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

การเคลื่อนไหวโดย การรักษาความ
ควบคุมตนเองไปใน ปลอดภัยของ
ทิศทาง ระดับ พื้นที่ ตนเอง

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กน้ากล่องกระดาษไปวางกระจายให้ทั่วพื้นที่
๓. ครูอธิบายกติกาในการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
- เด็กเข้าแถวเป็นแถวตอน ๓ แถว
- เด็กคนที่ยืนหัวแถววิ่งจากฝั่งที่ยืนไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
โดยระวังไม่ให้วิ่งชนกล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

สังเกตการวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

๑๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
เด็กจัดกลุ่มภาพ เพื่อแสดง
ผลรวมจ้านวน ๔ – ๖

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

๑. จ้านวน ๔ - ๖
๒. การรวมและ
การแยก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๔. เด็กเล่นเกมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ๓-๔ รอบ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมพื้นฐานการบวก เมฆ
เกมพื้นฐานการบวก
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า เมฆ
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิดของตนเองอย่าง
หลากหลาย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
อยู่กับที่
ความคิดด้วย
(๒) การเคลื่อนไหว ท่าทาง
เคลื่อนที่
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
และการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

(๖) การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน
(๑) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง

๑. โครงการตาม
พระราชด้าริฯ
โครงการแก้มลิง
๒. พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ ในการ
แก้ปัญหาน้้าท่วม
และน้้าไม่พอใช้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยท้าท่าทางตาม
จินตนาการอย่างอิสระประกอบการใช้ริบบิ้นผ้าเมื่อครู
เปิดเพลงบรรเลง
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงบรรเลง

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบค้าบรรยาย

๑. ภาพข่าวเหตุการณ์
น้้าท่วม
เกิดขึ้นเมื่อครูเทน้้าในถาดที่ปั้นดินเป็นทางน้้าหลักไว้ ๒. ถาด
๓. เด็กอาสาสมัครตวงน้้าใส่แก้วปริมาณเท่ากับเส้นที่ ๓. ดินเหนียว
๔. ภาพลิง
ครูขีดไว้ เทน้้าใส่ทางน้้าหลัก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
๕. พระบรมฉายา
เกิดขึ้น (น้้าล้น)
ลักษณ์ในหลวงรัชกาล
๔. เด็กสังเกตภาพลิง สนทนาเกี่ยวกับการกินของลิง
ที่ ๙
ครูพูดเรื่องการเก็บอาหารไว้ที่แก้ม และเชื่อมโยงไปยัง ๖. เพลงสรรเสริญพระบารมี
โครงการแก้มลิง

สังเกตพฤติกรรมการ
ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี

๑. เด็กแสดงความคิดเห็นจากภาพข่าวเหตุการณ์น้าท่วม
๒. ครูสร้างข้อตกลงให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่

๕. เด็กอาสาสมัครมาสร้างแก้มลิงให้ทางน้้าหลักโดย

๑๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เหมาะสม
การปัน้ ดินเหนียว เป็นที่เก็บน้้าส้ารอง

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. คลิปบอร์ด
๕. หลอดหยด
๖. สีโปสเตอร์
๗. แกนกระดาษช้าระ

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

๖. เด็กอาสาสมัครตวงน้้าใส่แก้วปริมาณเท่าเดิม เทน้้า
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ต่อ)

(๑๒) การตวงโดยใช้
เครื่องมือและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

ใส่ทางน้้าหลัก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (น้้า
ไหลไปยังแก้มลิง)
๗. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ครูอธิบายเชื่อมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
๘. เด็กและครูยืนตรงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมกัน

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การ
ฉีก การปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ เทสีสร้างภาพ โดยการน้ากระดาษหนีบกับ
ตนเอง
คลิปบอร์ด หยดสีน้าไปด้านหนึ่งของกระดาษ เอียง
คลิปบอร์ดเพื่อให้สีไหล
๑.๓ พิมพ์ภาพด้วยแกนกระดาษช้าระ
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน

๑๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

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

ในผลงานของตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ในห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

วิธีระมัดระวัง
ตนเองและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงล้าดับภาพการ

(๑๔) การบอกและ
เรียงล้าดับกิจกรรม

ล้าดับเหตุการณ์
การเจริญเติบโต

๑. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับการเจริญเติบโตของต้นไม้
๕ ล้าดับ

เกมเรียงล้าดับการ
สังเกตการเล่นเกม
เจริญเติบโตของต้นไม้ การศึกษา

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
เจริญเติบโตของต้นไม้ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
หรือเหตุการณ์ตาม ของต้นไม้
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า
ช่วงเวลา
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล

สือ่

การประเมินผล

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
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

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กและครูร่วมกันท้าท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกก้าลังกายรับแสงตะวัน
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

(๒) การฟังเรื่องราว การปฏิบัติตน

๑. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและท้าท่าทางประกอบ ๑. เพลงหลบฝน

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เพลงออกก้าลังกาย ขณะท้าท่าทาง
รับแสงตะวัน
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. สังเกตพฤติกรรม

๑๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
เมื่อฝนตกได้
๒. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก
และเลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มี
อุปกรณ์กันฝนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เหตุการณ์เกี่ยวกับ อย่างเหมาะสม
การป้องกันและ
เมื่อฝนตก
รักษาความปลอดภัย - หลบฝน และไม่
(๔) การเล่นบทบาท ไปในที่โล่งแจ้ง
สมมติเหตุการณ์
- ใช้อุปกรณ์กันฝน
ต่างๆ
และการแก้ปัญหา
(๑) การร่วมสนทนา เมื่อไม่มีอุปกรณ์
และแลกเปลี่ยน
กันฝน
ความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

เพลงหลบฝน
๒. เด็กจับสลากภาพอุปกรณ์กันฝน และเล่นบทบาท

๒. สลากภาพอุปกรณ์
กันฝน
๓. ภาพประกอบ
สมมติการใช้อุปกรณ์ตามภาพให้เพื่อนทายโดยเลือก
เหตุการณ์ฝนตก
ภาพประกอบเหตุการณ์ฝนตก
- คนสวมเสื้อกันฝน
๓. เด็กร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และหมวก
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อฝนตก
- คนกางร่ม
แต่เด็กไม่มีอุปกรณ์กันฝน
- ฟ้าผ่า
๔. เด็กจัดกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน สนทนาแลกเปลี่ยนความ ๔. กระดาษ
๕. สีไม้
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวาดภาพแสดงวิธีการ

การประเมินผล
เด็กจากการเล่น
บทบาทสมมติ และ
การเลือกภาพประกอบ
เหตุการณ์ฝนตก
๒. สังเกตการระบุ
ปัญหา สร้างทางเลือก
และเลือกวิธีแก้ปัญหา
เมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝน
ได้ขณะเด็กท้างาน
ร่วมกัน

แก้ปัญหาเมื่อฝนตกแต่เด็กไม่มีอุปกรณ์กันฝน และ
เลือกวิธีแก้ปัญหา ๑ วิธีมาน้าเสนอให้กลุ่มใหญ่ฟัง โดย
ครูคอยช่วยเหลือชี้แนะ
๕. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและท้าท่าทางประกอบ
เพลงหลบฝน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

(๒) การเขียนภาพและ ๑. การถ่ายทอด

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

๑. กระดาษ

๑. สังเกตผลงาน

๑๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เล่นกับสี
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
(๓) การปั้น
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
(๑) การพูดสะท้อน ตนเอง
๑.๓ ปั้นขี้ผึ้ง
ความรู้สึกของตนเอง
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
และผู้อื่น
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมือ่ หมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้

(๔) การเคลื่อนไหวที่ การโยนและรับลูก ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ลูกบอล
ใช้การประสาน
บอล
๒. ครูสาธิตการโยนและรับลูกบอลกับผู้ช่วย (กรณีไม่มี
สัมพันธ์ของการใช้
ผู้ช่วย เลือกเด็กที่คาดว่าจะรับลูกบอลได้มาช่วยสาธิต)

สือ่
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. พู่กัน
๕. ขี้ผึ้ง

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ในห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

การประเมินผล
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง
สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

สังเกตพฤติกรรมการ
รับลูกบอล

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ ๒
ลักษณะ

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
๓. เด็กยืนเป็นแถว ครูโยนลูกบอลให้เด็กคนหน้าสุด ให้
การจับ และการโยน
เด็กโยนกลับมาให้ครู แล้วเด็กไปต่อท้ายแถว จนครบ
ทุกคน
๔. เด็กจับคู่เล่นโยนและรับลูกบอล
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ

ลักษณะของร่ม
และคน

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

สือ่

เกมจับคู่ภาพเหมือน
คนกางร่ม

การประเมินผล

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๑
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ๑. การเป็นผู้น้า
อยู่กับที่
และผู้ตาม
(๒) การเคลื่อนไหว ๒. จ้านวน ๖
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ค้นหาค้าตอบเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันได้
๒. ใช้ประโยคค้าถามว่า
“เมื่อไร” หรือ “อย่างไร” ใน
การค้นหาค้าตอบ

(๑) การส้ารวจ
โรคไข้เลือดออก
สิ่งต่างๆ และ
และการป้องกัน
แหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งค้าถาม
ในเรื่องที่สนใจ
(๓) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัย

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กจัดกลุ่มๆ ละ ๖ คน
๓. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกผู้น้าในการเคลื่อนไหว เด็กคน
อื่นๆ เคลื่อนไหวตามผู้น้าของกลุ่มตน ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น้าและผู้ตาม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๑. ครูอ่านนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออกให้เด็กฟัง
๒. เด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก และข้อ

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

๑. นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็น
ไข้เลือดออก
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก โดยครูช่วยชี้แนะ ๒. ครูพยาบาล
๓. แหล่งเพาะพันธุ์
เพื่อเตรียมเป็นค้าถามส้าหรับสัมภาษณ์ครูพยาบาล
ยุงลายภายในโรงเรียน
๓. เด็กสัมภาษณ์ครูพยาบาลตามค้าถามที่เตรียมไว้
๔. กระดาษ
๔. ครูสร้างข้อตกลงในการพาเด็กไปส้ารวจและท้าลาย
๕. สีเทียน
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน
๖. กระดาษโปสเตอร์

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะเป็นผู้น้าและ
ผู้ตาม

๑. สังเกตพฤติกรรม
การค้นหาค้าตอบใน
การถามค้าถาม และ
การส้ารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
ภายในบริเวณโรงเรียน
๒. สังเกตและจด
บันทึกค้าถามของเด็ก

๒๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ต่อ)

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ต่างๆ

(๔) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูล
และน้าเสนอข้อมูล
จากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ
(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การพูดสะท้อน
ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๗. สีเมจิก
๕. เด็กส้ารวจและวาดภาพแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่พบ
แล้วท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้น โดยครูคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด
๖. เด็กน้าภาพแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาติดในกระดาษ
แผ่นใหญ่รวมกัน ช่วยกันนับจ้านวนแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายที่ได้ร่วมกันท้าลายไปแล้วและเขียนตัวเลขก้ากับ

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียนแล้วน้าไประบายสีน้า
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ ท้าการ์ดขอบคุณครูพยาบาล
ตนเอง
๑.๓ พับกระดาษเป็นร่ม
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. กระดาษส้าหรับท้า
การ์ด
๕. กระดาษส้าหรับพับ
๖. ลวดก้ามะหยี่

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

๒๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์ส้าหรับเล่นสมมติโรงพยาบาล
ซึ่งจัดไว้เพิ่มเติมที่มุมบทบาทสมมติ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

(๓) การเล่นน้้า เล่น วิธีระมัดระวัง
ทรายอย่างปลอดภัย ตนเองและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้้าและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นน้้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

อุปกรณ์ส้าหรับเล่นน้้า สังเกตพฤติกรรมการ
และเล่นทราย
เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมเกมการศึกษา

(๑๘) การเล่นเกม

๑. ครูแนะน้าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์

เกมจัดหมวดหมู่ภาพ

ค้าที่เขียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

การประเมินผล
ในผลงานของตนเอง

สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

สังเกตการเล่นเกม

๒๔
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ ทางภาษา
เหมือนกัน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
ได้
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล

กับสัญลักษณ์ ฝนตก การศึกษา
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะอย่างมีความสุข
๒. จัดกลุ่มจ้านวน ๔ – ๖ คน
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว ๑. ความสุขจาก
เคลื่อนที่
การได้เคลื่อนไหว
(๓) การเคลื่อนไหว ตามจังหวะ
ตามเสียงเพลง/ดนตรี ๒. จ้านวน ๔ – ๖
(๘) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้ฟังครูบอกจ้านวน และจัดกลุ่มตามจ้านวนที่ครูบอก
แล้วนั่งลง ท้าซ้้าหลายๆ รอบ
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
เด็กขณะเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
๒. สังเกตการจัดกลุ่ม
ตามจ้านวนที่ก้าหนด

๒๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๒. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๖) การสนทนาข่าว ๑. โครงการตาม
และเหตุการณ์
พระราชด้าริฯ
เกี่ยวกับธรรมชาติ โครงการฝนหลวง
และสิ่งแวดล้อมใน ๒. พระมหากรุณาธิคุณ
ชีวิตประจ้าวัน
ของพระบาทสมเด็จ(๖) การพูดอธิบาย พระปรมินทรมหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ภูมิพลอดุลยเดชฯ
และความสัมพันธ์ รัชกาลที่ ๙ ในการ
ของสิ่งต่างๆ
แก้ปัญหาฝนแล้ง

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ท้างานร่วมมือกับเพื่อนในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้

(๓) การท้างานศิลปะ การท้างานร่วมกับ
ที่น้าวัสดุหรือสิ่งของที่ ผู้อื่น
ใช้แล้วมาใช้ซ้า
(๓) การท้าศิลปะแบบ
ร่วมมือ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เด็กสังเกตภาพพื้นดินที่แห้งแล้ง และสนทนา
เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต
๒. ครูเล่าเรื่องโครงการตามพระราชด้าริฯ โครงการ
ฝนหลวงประกอบการใช้อุปกรณ์
๓. เด็กพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ ในการแก้ปัญหาฝนแล้ง
๔. เด็กและครูยืนตรงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมกัน

๑. เด็กเลือกเข้ากลุ่มๆ ละ ๔ คนอย่างอิสระ
๒. เด็กสังเกตวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ แล้วให้
แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าต้องการวัสดุอะไรบ้างเพื่อน้าไป
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวง
๓. ตัวแทนของเด็กแต่ละกลุ่มหยิบวัสดุอุปกรณ์
๔. เด็กท้างานร่วมกับเพื่อนในการประดิษฐ์เครื่องบิน

สือ่

การประเมินผล

๑. อุปกรณ์ส้าหรับเล่า
เรื่องโครงการฝนหลวง
- เครื่องบินจ้าลอง
- ฉากท้องฟ้า
ส้าหรับเล่าเรื่อง
- ตุ๊กตาเจ้าหน้าที่
๒. ภาพโครงการฝน
หลวง
๓. พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙
๑. เศษวัสดุ เช่น แกน
กระดาษ ขวด กล่อง
ฯลฯ
๒. กระดาษสี
๓. กาว
๔. กรรไกร

๑. สังเกตการพูด
อธิบายเกี่ยวกับพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
๒. สังเกตพฤติกรรม
การยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

สังเกตพฤติกรรมการ
ท้างานร่วมกับเพื่อน

๒๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
(๔) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ในห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
(๒) การเคลื่อนไหว

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กท่องบทร้องโพงพางตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นโพงพาง โดยให้เด็กจับมือล้อม

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน

ความสุข ความ
เพลิดเพลินจาก
การร่วมกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝนหลวง ช่วยกันพิจารณาจนพึงพอใจ
๕. เด็กช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณที่ท้ากิจกรรม
ของกลุ่ม
๖. ครูสุ่มกลุ่มเด็กเล่าเกี่ยวกับผลงาน ๒-๓ กลุ่ม

สือ่

การประเมินผล

๕. สีเทียน
๖. สีไม้

๑. บทร้องโพงพาง
๒. ผ้าปิดตา

๒๗

ความสุข

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เคลื่อนที่
การละเล่นพื้นบ้าน วงเป็นวงกลม เลือกคนเป็นปลา ๑ คน เอาผ้าปิดตาไว้
ของไทย
คนที่ลอ้ มวงเดินเป็นวงกลมพร้อมกับท่องบทร้อง
โพงพาง เมื่อจบให้ถามว่าปลาเป็นหรือปลาตาย ถ้า
ตอบว่าปลาเป็นให้คนที่ล้อมวงย้ายที่ได้ แต่ถ้าตอบว่า
ปลาตายให้คนที่ล้อมวงนั่งเฉยๆ คนที่เป็นปลาจะคล้า
หาตัวคนทีล่ ้อมวงและทายว่าเป็นใคร
๔. เด็กเล่นโพงพาง โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
(๘) การนับจ้านวน
เล่นเกมโดมิโนภาพเครื่องบิน ของสิง่ ต่างๆ
ฝนหลวงตามจ้านวน ๑ - ๖ ได้

๑. จ้านวน ๑ - ๖
๒. การจับคู่และ
เปรียบเทียบ
จ้านวน

๑. ครูแนะน้าเกมโดมิโนจ้านวนเครื่องบินฝนหลวง
๑–๖
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล
ของไทย

เกมโดมิโนจ้านวน
เครื่องบินฝนหลวง
๑–๖

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น

๑
๒
๓
๔
๕

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
๑๓. ใช้ประโยคค้าถามว่า “เมื่อไร”
หรือ “อย่างไร” ในการค้นหาค้าตอบ

ด้านสังคม
๑๐. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และ
เลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์
กันฝนได้
๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมี
การดัดแปลง และแปลกใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๑๒. ค้นหาค้าตอบเกีย่ วกับโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันได้

๙. อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้้าได้

๘. ท้างานร่วมมือกับเพื่อนในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้

๗. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

ด้านร่างกาย

๒. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพืน้ ได้

๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยเมื่อฝน
ตกได้

๒๘

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ

๒๙
ระดับ ๑

ต้องส่งเสริม

ภาคผนวก

เพลง ฉันคือเมฆ
ฉันคือเมฆ ฉันคือเมฆ
ลอยไปลอยมา
อยู่บนฟากฟ้า
ลอยไปลอยมา ลอยมาลอยไป
ฉันเกิดขึ้นจากไอน้้าน้อย
ที่ลอยขึ้นบนนภา
แล้วเจออากาศที่เย็นๆ
ฉันเย็นฉันจึงเข้ามา
เข้ามารวมตัวกัน
มาผูกสัมพันธ์คือเมฆ

บทร้อง โพงพาง
โพงพาเอย ปลาเข้าลอด
ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
โพงพาเอย นกกระยางเข้าลอด เสือปลาตาบอด เข้าลอด
โพงพาง

๓๐

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๑ เกมพื้นฐานการบวก เมฆ
วัตถุประสงค์
๑. การนับและแสดงจ้านวน ๔ – ๖
๒. น้าภาพชิ้นเล็ก ๒ ชิ้นมาร่วมกันให้มีจ้านวนเท่ากับภาพหลัก
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพหลักซึ่งมีรูปเมฆ จ้านวน ๔ นับรูปเมฆ หยิบภาพชิ้นเล็กจ้านวน ๑ มาวางใต้ภาพหลัก นับ ๑
เอามือปิดรูปเมฆ ๑ ก้อน ในภาพหลัก นับจ้านวนที่เหลือ หยิบภาพชิ้นเล็กจ้านวน ๓ มาวางคู่กับจ้านวน ๑ ที่
ใต้ภาพหลัก นับจ้านวนรวม ท้าเช่นนี้จนครบตามจ้านวนภาพหลัก
๒. ให้เด็กน้าภาพชิ้นเล็ก ๒ ภาพ มารวมกันวางเรียงใต้ภาพหลัก ให้มีจ้านวนของภาพชิ้นเล็กเท่าจ้านวนภาพหลัก
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๑

ภาพเมฆ ๔ ก้อน

ภาพเมฆ
๑ ก้อน

ภาพเมฆ
๓ ก้อน

ภาพเมฆ ๕ ก้อน

ภาพเมฆ
๑ ก้อน

ภาพเมฆ
๔ ก้อน

ภาพเมฆ ๖ ก้อน

ภาพเมฆ
๑ ก้อน

ภาพเมฆ
๕ ก้อน

๓๒

ภาพเมฆ
๒ ก้อน

ภาพเมฆ
๒ ก้อน

ภาพเมฆ
๒ ก้อน

ภาพเมฆ
๓ ก้อน

ภาพเมฆ
๒ ก้อน

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๒ เกมเรียงลาดับการเจริญเติบโตของต้นไม้
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
๒. เรียงล้าดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นไม้ได้

ภาพเมฆ
๔ ก้อน

๓๓

วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตตามล้าดับเวลา ๕ ภาพ
๒. ให้เด็กเรียงล้าดับภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้
ระยะงอกจากเมล็ด

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้
เริ่มงอกสูงขึ้น

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้ต้นสูง
กว่าเดิม มีใบเป็นพุ่ม

ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้ต้นสูง
กว่าเดิม มีใบเป็นพุ่ม

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้ต้นใหญ่
มีผล

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้
ระยะงอกจากเมล็ด

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้
เริ่มงอกสูงขึ้น

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้ต้นสูง
กว่าเดิม มีใบเป็นพุ่ม

ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้ต้นสูง
กว่าเดิม มีใบเป็นพุ่ม

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้ต้นใหญ่
มีดอก

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๓ เกมจับคู่ภาพเหมือน คนกางร่ม

๓๔

วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เหมือนกัน-ต่างกัน
๒. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพคนกางร่มที่เหมือนกันทีละคู่ จนครบทุกคู่
๒. ให้เด็กน้าภาพที่เหมือนกันมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๕

ภาพคนใส่ชุดสีฟ้า
กางร่มสีชมพู

ภาพคนใส่ชุดสีฟ้า
กางร่มสีชมพู

ภาพคนใส่ชุดสีชมพู
กางร่มสีฟ้า

ภาพคนใส่ชุดสีชมพู
กางร่มสีฟ้า

ภาพคนใส่ชุดสีส้ม
กางร่มสีเหลือง

ภาพคนใส่ชุดสีส้ม
กางร่มสีเหลือง

ภาพคนใส่ชุดสีเหลือง
กางร่มสีส้ม

ภาพคนใส่ชุดสีเหลือง
กางร่มสีส้ม

ภาพคนใส่ชุดสีฟ้า
กางร่มสีเหลือง

ภาพคนใส่ชุดสีฟ้า
กางร่มสีเหลือง

ภาพคนใส่ชุดสีเหลือง
กางร่มสีฟ้า

ภาพคนใส่ชุดสีเหลือง
กางร่มสีฟ้า

๓๖

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๔ เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตตัวอักษรและค้า
๒. จัดกลุ่มค้าที่เหมือนกันได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพฝนตก ชี้ให้สังเกตค้า เลือกค้าว่าฝนตกมาวางไว้ด้วยกัน ชี้เพื่อเปรียบเทียบท้าที่เหมือนกัน
ท้าเช่นนี้จนครบทุกภาพ
๒. ให้เด็กจัดกลุ่มภาพกับค้า ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๗

(ภาพฝนตก)

(ภาพฟ้าแลบ)

(ภาพฟ้าร้อง)

(ภาพฟ้าผ่า)

ฝนตก

ฟ้าแลบ

ฟ้าร้อง

ฟ้าผ่า

ฝนตก

ฟ้าแลบ

ฟ้าร้อง

ฟ้าผ่า

๓๘

ฝนตก

ฟ้าแลบ

ฟ้าร้อง

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๕ เกมโดมิโนจานวนเครื่องบินฝนหลวง
วัตถุประสงค์
๑. การนับและแสดงจ้านวน ๑ – ๖
๒. จับคู่เปรียบเทียบจ้านวนที่เท่ากันได้
วิธีเล่น

ฟ้าผ่า

๓๙

๑. แนะน้าให้เด็กดูเกมโดมิโนชิ้นแรก ดูที่ปลายด้านหนึ่ง นับจ้านวนเครื่องบินฝนหลวง แล้วน้าเกมชิ้นอื่นที่มีปลายด้านหนึ่ง
ที่มีจ้านวนเครื่องบินฝนหลวงเท่ากับปลายของชิ้นแรกมาต่อ แล้วดูที่ปลายอีกด้านหนึ่ง นับจ้านวนเครื่องบินฝนหลวง
ด้าเนินการเช่นเดิมจนหมดทุกชิ้น
๒. ให้เด็กวางภาพต่อปลายเครื่องบินฝนหลวงที่มีจ้านวนเท่ากัน
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

เครื่องบิน ๑ ลา

เครื่องบิน ๒ ลา

เครื่องบิน ๒ ลา

เครื่องบิน ๓ ลา

เครื่องบิน ๓ ลา

เครื่องบิน ๕ ลา

๔๐
เครื่องบิน ๑ ลา

เครื่องบิน ๓ ลา

เครื่องบิน ๒ ลา

เครื่องบิน ๔ ลา

เครื่องบิน ๓ ลา

เครื่องบิน ๖ ลา

เครื่องบิน ๑ ลา

เครื่องบิน ๔ ลา

เครื่องบิน ๒ ลา

เครื่องบิน ๕ ลา

เครื่องบิน ๔ ลา

เครื่องบิน ๕ ลา

เครื่องบิน ๑ ลา

เครื่องบิน ๕ ลา

เครื่องบิน ๒ ลา

เครื่องบิน ๖ ลา

เครื่องบิน ๔ ลา

เครื่องบิน ๖ ลา

เครื่องบิน ๑ ลา

เครื่องบิน ๖ ลา

เครื่องบิน ๓ ลา

เครื่องบิน ๔ ลา

เครื่องบิน ๕ ลา

เครื่องบิน ๖ ลา

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 ข้าวเจ้าข้าว
เหนียว ฯลฯ
2. ขั้นตอนการทํานา
3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น พระราช
พิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.2.4 (2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
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
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์และการแยก
ชิ้นส่วน

อนุบาลปีที่ 2
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.2 (3) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ้ําหรือแปรรูปแล้วนํา
กลับมาใช้ใหม่
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
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
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อนุบาลปีที่ 3
1.2.2 (2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/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
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง การ
เคลื่อนไหวและศิลปะ

อนุบาลปีที่ 2
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.4 (๑) การสํารวจสิ่งต่าง ๆ และ
แหล่งเรียนรู้รอบตัว
(2) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

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

1. การนับปากเปล่า 1- 10
2. นับและแสดงจํานวน 1 - 3
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวนและน้ําหนัก
4. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
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อนุบาลปีที่ 3
เหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(7) การทําซ้ําการต่อเติมการสร้าง
แบบ
(8) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือ การกระทํา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1. นับปากเปล่า 1- 20
2. นับและแสดงจํานวน 1-6
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวนและน้ําหนัก
4. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต

รายการ
วิทยาศาสตร์

พัฒนาทางภาษาและการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
-ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 2
1. ทักษะการสังเกต
2. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ

อนุบาลปีที่ 3
1. ทักษะการสังเกต
2. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ
3. การรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิอย่างง่ายๆ
1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา 1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา 1. การฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก 3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก 3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
และความต้องการ
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่ง
สิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆ
ต่างๆ
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เรารับประทานข้าวทุกวันเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต ข้าวมีหลายชนิด เช่น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เป็นต้น ชาวนาทํานาโดยเริ่มจาก
การเตรียมดิน เพาะต้นกล้า นําต้นกล้าไปปลูกในนา ใส่ปุ๋ย พอต้นข้าวออกรวง เมล็ดข้าวแก่ก็เก็บเกี่ยว นํามาสีเป็นข้าวสาร หรือนําไปโม่ให้เป็นแป้งเพื่อนําไปประกอบ
อาหารคาวหวาน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมครก เป็นต้น ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว ได้แก่ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประเพณีวันสารทไทย
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํา
1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัติต่อ 1.1.4 การรักษาความปลอดภัย 1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน ข้าวเหนียว ฯลฯ
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
กิจวัตรประจําวัน
2. ขั้นตอนการทํานา
และมีสุขนิสัยที่ดี
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น
ปลอดภัย
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ อาหารหรือขนมในเทศกาล
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหว
2.1.2 กระโดดขา
2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ต่างๆ
กล้ามเนื้อใหญ่และ ร่างกายอย่าง
เดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
4. ประโยชน์ของข้าว
กล้ามเนื้อเล็ก
คล่องแคล่ว
อย่างต่อเนื่องโดยไม่
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว การทํา
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง ประสานสัมพันธ์
เสียการทรงตัว
ร่างกายตนเอง
ขนมบัวลอย
คล่องแคล่วและ
และทรงตัวได้
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุม 6. การตวงอย่างคาดคะเน
ประสานสัมพันธ์กัน
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
7. เปรียบเทียบปริมาณมากน้อย
พื้นที่
8. นับปากเปล่า 1 – 20
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง 3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
9. นับและแสดงจํานวน 1 – 6
อย่างคล่องแคล่ว
กีดขวางได้อย่าง
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
10. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
คล่องแคล่ว
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
งานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

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
(๕) การทํางานศิลปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
6.สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําบรรยายและ
ข้อตกลงได้
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1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.2.1 สุนทรียภาพ 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
๑.๓.๕ การเล่นและการทํางานแบบ
มอบหมายจนสําเร็จด้วย มอบหมายจนสําเร็จด้วย ร่วมมือร่วมใจ
ตนเอง
ตนเอง
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.2 มีวินัยในตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

8. เก็บของเล่นของใช้
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม
ตนเอง
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

มาตรฐานที่ 8 อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

8.1 ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

8.1.1 เล่นและทํา
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน

9. เล่นและทํากิจกรรม 1.2.2 การเล่น
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป (2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย/กลุ่ม
จากตนได้
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือการทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ใช้
ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
9.1 สนทนาโต้ตอบ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น และสนทนาโต้ตอบอย่าง
เข้าใจ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง

มาตรฐานที่ 10 มี 10.1มีความสามารถ
ความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
10. ฟังและสนทนา
1.4.1 การใช้ภาษา
โต้ตอบเกี่ยวกับประเพณี (๓) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
การเก็บเกี่ยว และ
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
อาหารหรือขนมใน
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
เทศกาลต่างๆได้อย่าง
และความต้องการ
ต่อเนื่อง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

9.1.2 เล่าเรื่องเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้

11. เล่าเรื่องราวขั้นตอน 1.4.1 การใช้ภาษา
การทํานาได้
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
12. บอกวิธีการทําขนม ต่างๆ
บัวลอยได้

10.1.1 บอกลักษณะ
ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

13. บอกชื่อและ
ลักษณะของข้าวชนิด
ต่างๆได้
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1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
14. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

10.2 มีความ
10.2.1 อธิบาย
15. อธิบายเชื่อมโยงได้
สามารถในการคิดเชิง เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่ ว่าถ้าไม่กินข้าวจะมีผล
เหตุผล
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ อย่างไรต่อร่างกาย
การกระทําด้วยตนเอง
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5)การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จําแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(7) การทําซ้ําการต่อเติมการสร้างแบบ
(8) การนับและแสดงจํานวนของสิ่ง
ต่างๆในชีวิตประจําวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทํา

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยข้าว
วันที่
1

2

3

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- สังเกตเปรียบเทียบ
- การเคลื่อนไหว
ลักษณะของข้าวชนิด
ประกอบเพลง
ต่าง ๆ
-สนทนาเกี่ยวกับชนิด
และลักษณะของข้าว
-คัดแยกเมล็ด
ข้าวเปลือกและข้าวสาร
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - ทายปริศนาคําทาย
- การปฏิบัติตาม
เกี่ยวกับข้าว
ข้อตกลง
- นํารวงข้าวมาให้เด็กดู
แล้วสนทนาเกี่ยวกับ
รวงข้าว
-สนทนาเกี่ยวกับการ
ทํานาโดยใช้
ภาพประกอบ
-ปฏิบัติการปลูกข้าวใน
แปลงทดลอง
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -สังเกตเมล็ดข้าวในการ
- การทําท่าทางตาม
ทดลองบันทึกลงแผนภูมิ
-สนทนาเกี่ยวกับ
จินตนาการ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บเกี่ยวข้าวและ

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-ปะติดเมล็ดข้าวเปลือก -เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นรีรีข้าวสาร
บนภาพรวงข้าว
ห้องเรียน
-การพิมพ์ภาพด้วยใบไม้

เกมการศึกษา
เกมพื้นฐานการบวก
1-6

-วาดภาพขั้นตอนการ เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
เจริญเติบโตของต้นข้าว ห้องเรียน
-การปั้นดินน้ํามัน

เกมจับคู่ภาพจํานวนที่
เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง

-ศิลปะแบบร่วมมือทํา
ภาพปะติดจากเมล็ด
ข้าวสารย้อมสี

เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ซ้อน
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เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมเก็บข้าวใส่
ห้องเรียน
ตะกร้า

วันที่

4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
อาหารหรือขนมที่มีใน
เทศกาลต่างๆ
-ชิมอาหารหรือขนมที่
จัดทําขึ้นในเทศกาล
ต่างๆ
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -เล่านิทานเรื่องแม่โพสพ
- การเคลื่อนไหว
พร้อมสนทนาซักถาม
ประกอบอุปกรณ์
เนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน
ประกอบเพลงเกี่ยวข้าว -สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของข้าว
- เปรียบเทียบปริมาณ
มาก น้อย
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ตัวแทนกลุ่มออกมา
- การปฏิบัติตาม
รายงานการ
ข้อตกลง
เปลี่ยนแปลงของเมล็ด
ข้าว บันทึกลงแผนภูมิ
-สนทนาเรื่องของ
ประโยชน์อาหารแป้ง
-ทําขนมบัวลอย

ศิลปะสร้างสรรค์

-ปะติดภาพต้นข้าว
-วาดภาพต้นข้าวด้วยสี
น้ํา

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมกระต่ายขาเดียว เกมจับคู่ภาพซ่อน
ห้องเรียน

-วาดภาพอาหารที่ทํามา เล่นมุมประสบการณ์ใน เกมเขย่งส่งต้นข้าว
จากข้าว
ห้องเรียน
-แปะติดเม็ดข้าวเปลือก
ในรูปทรงกลม
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เกมการศึกษา

เกมหาความสัมพันธ์
ภาพแบบอุปมา อุปไมย

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง
3. การทําท่าทางตามจินตนาการ
4. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
ประกอบเพลงเกี่ยวข้าว
5. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
2. ขั้นตอนการทํานา
3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว
4. ประโยชน์ของข้าว
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว
6. การทําขนมบัวลอย

1. ปะติดเมล็ดข้าวเปลือกบนภาพรวงข้าว การพิมพ์ภาพ
ด้วยใบไม้
2. วาดภาพขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นข้าว การปั้น
ดินน้ํามัน
3. ศิลปะแบบร่วมมือทําภาพปะติดจากเมล็ดข้าวสาร
ย้อมสี
4. ปะติดภาพต้นข้าว วาดภาพต้นข้าวด้วยสีน้ํา
5. วาดภาพอาหารที่ทํามาจากข้าว แปะติดเม็ด
ข้าวเปลือกในรูปทรงกลม

หน่วย
ข้าว

การเล่นตามมุมประสบการณ์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นรีรีข้าวสาร
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การเล่นเกมเก็บข้าวใส่ตะกร้า
4. การเล่นเกมกระต่ายขาเดียว
5. การเกมเขย่งส่งต้นข้าว
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1. เกมพื้นฐานการบวก 1-6
2. เกมจับคู่ภาพจํานวนที่เพิ่มขึ้นที่ละหนึ่ง
3. เกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อน
4. เกมจับคู่ภาพซ่อน
5. เกมหาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปมา อุปไมย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําบรรยายและ
ข้อตกลงได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
-บอกชื่อและลักษณะ
ของข้าวชนิดต่าง ๆ ได้

(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(3)การฟังเพลง
นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ

ลักษณะของข้าว
ชนิดต่างๆ
- ข้าวเปลือก
- ข้าวสาร
- ข้าวสุก (ข้าวเจ้า
และข้าวเหนียว)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กยืนเป็นวงกลมให้เพื่อนคนหนึ่งไปยืนอยู่
ตรงกลาง ให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางเป็นผู้นําในการ
ทําท่าทางประกอบเพลง ฉันคือข้าว และ
ผลัดเปลี่ยนให้คนอื่นมาเป็นคนนําในการทํา
ท่าทางบ้าง
1. นําเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ใส่กล่องพลาสติก
ขาวใสปิดฝาให้สนิท ให้อาสาสมัครคนหนึ่งลองฟัง
เสียงที่ครูเขย่าแล้วให้ทายว่าของที่อยู่ในกล่อง
น่าจะเป็นอะไร
2. เปิดกล่องทั้ง 2 ใบให้เด็กได้สังเกตและลองใช้
มือสัมผัส และให้บอกสิ่งที่เห็น
3. ให้เด็กสังเกตข้าวที่อยู่ในกล่องทั้งสองว่า
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยการซักถาม
ดังนี้
- ข้าวทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างไร
- เราเอาข้าวชนิดใดมาทําอาหาร
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. เพลงฉันคือข้าว การแสดงพฤติกรรม
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง

1. ข้าวเปลือกและ
ข้าวสารใส่กล่อง
พลาสติก
2. ข้าวสาร
3. ข้าวเปลือก
4. ข้าวสุกเจ้า
5. ข้าวสุกเหนียว
6. จานกระดาษ

สังเกต
-การบอกชื่อและ
ลักษณะของข้าวชนิด
ต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
(5) การคัดแยก
- เมล็ดข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสุกผ่านขั้นตอน
การจัดกลุ่ม และ
อย่างไรบ้าง
การจําแนกสิ่งต่าง
- เด็กๆเคยรับประทานข้าวชนิดใดบ้างและ
ๆตามลักษณะและ
ชอบข้าวชนิดไหน เพราะเหตุใด
รูปร่าง รูปทรง
4. ครูให้เด็กๆชิมข้าวสุกเจ้าและข้าวสุกเหนียว
แล้วบอกความแตกต่าง
5. ครูตักข้าวสารและข้าวเปลือกอย่างละ 1 ช้อน
ใส่จานกระดาษและให้เด็กคัดแยกข้าวเปลือกและ
ข้าวสารออกจากกัน
6. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้องจอง ข้าวเอย
ข้าวสุก
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทํางาน
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
สร้างสรรค์
ศิลปะ
การปะติดเมล็ดข้าวเปลือกบนภาพรวงข้าว การ
1. สนใจมีความสุขและ (2) การเขียนภาพ
พิมพ์ภาพด้วยใบไม้
แสดงออกผ่านงานศิลปะ และการเล่นกับสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ การปะติดเมล็ด
2. กล้าพูดกล้า
(5) การหยิบจับ
ข้าวเปลือกบนภาพรวงข้าว
แสดงออกอย่าง
การใช้กรรไกร การ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
เหมาะสมตาม
ฉีก การตัด การปะ
กิจกรรมตามความสนใจ
สถานการณ์
และการร้อยวัสดุ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
3. ทํางานที่ได้รับ
(๔) การพูดแสดง
เล่าผลงาน
มอบหมายจนสําเร็จด้วย ความคิดเห็น
ตนเอง
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
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สื่อ

การประเมินผล

1. ใบงานภาพรวง
ข้าว
2. เมล็ดข้าวเปลือก
3. กาว
4. สีโปสเตอร์
5. กระดาษ A4
6. พู่กัน
7. ใบไม้
8. จานสี

สังเกต
1. พฤติกรรมการ
แสดงความสนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

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

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

(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมรีรีข้าวสาร
พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมรีรีข้าวสารโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา (8) การนับและ
การนับรวมกันให้ได้ 1. ครูแนะนําเกมพื้นฐานการบวก 1- 6
จับคู่และเปรียบเทียบ แสดงจํานวนของสิ่ง จํานวน 1-6
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
ความแตกต่างและความ ต่างๆใน
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย ชีวิตประจําวัน
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สองลักษณะขึ้นไปได้
จํานวน
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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สื่อ

การประเมินผล

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้ด้วย
ตนเอง
- เกมรีรีข้าวสาร

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

1. เกมพื้นฐานการ
บวก 1- 6
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
-การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําบรรยายและ
ข้อตกลงได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
-เล่าเรื่องราวขั้นตอน
การทํานาได้

(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ใช้กระดาษกาวแปะเป็นรูปสามเหลี่ยมบนพื้น
หลาย ๆรูป
3. เคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหว โดยทําท่าทาง
ไม่ซ้ํากันไปทั่ว ๆบริเวณเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
เด็กเข้าไปอยู่ในรูปสามเหลี่ยมแล้วนับจํานวน
สามเหลี่ยมไหนมีจํานวนเด็กอยู่มากที่สุดน้อย
ที่สุด
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ําอีก
1. ขั้นตอนการทํา 1. ให้เด็กตอบปริศนาคําทายเกี่ยวกับต้นข้าว เช่น
นา
อะไรเอ่ยหน้าแล้งอยู่ถ้ํา หน้าน้ําอยู่ทุ่ง
-เตรียมดินโดยไถ (ข้าวเปลือก)
คราดดินให้ร่วนซุย 2. ให้เด็กดูรวงข้าวแล้วใช้คําถามดังนี้
-นําต้นกล้าที่เพาะ - สิ่งนี้เรียกว่าอะไร ได้มาจากที่ไหน ใครเป็นผู้ปลูก
ไว้มาปลูกในนา
3. ครูนําข้าวเปลือกที่แช่น้ําแล้ว 1 คืน และ
-พอต้นข้าวโตใส่ปุ๋ย ข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้แช่น้ํา มาอย่างละ 1 ถุง ให้
บํารุงต้นข้าวให้
เด็กลองดูว่าข้าวเปลือกทั้ง 2 ถุงมีปริมาณเท่ากัน
เติบโตจนออกรวง หรือไม่ และให้เด็กๆลองคาดคะเนว่าข้าวเปลือก
ทั้ง 2 ถุงจะหนักเท่ากันหรือไม่ เมื่อเด็กคาดคะเน
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1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. กระดาษกาว
การแสดงพฤติกรรม
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

1. ปริศนาคําทาย
สังเกต
2. รวงข้าวของจริง -การเล่าเรื่องราว
3. ภาพการทํานา
ขั้นตอนการทํานา
4. ข้าวเปลือกแช่น้ํา
5. กระถางดิน 6 ใบ
6. ผ้าขนาด1×1 ฟุต
6 ผืน
7. แผนภูมิบันทึกการ
เจริญเติบโต

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
-เมล็ดข้าวแก่ก็เก็บ
เกี่ยว
2. เปรียบเทียบ
จํานวนและน้ําหนัก

(2)การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จครูนําข้าวเปลือกทั้ง 2 ถุงไปวางบนตาชั่ง 2
แขนให้เด็กๆดูว่าตาชั่งแขนเอียงไปข้างไหนแสดง
ว่าข้างนั้นมีน้ําหนักมากกว่า
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทํานา
โดยใช้ภาพประกอบ
5.แนะนําอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการทดลองปลูก
ข้าวในห้องเรียน ได้แก่ ข้าวเปลือกที่แช่น้ําแล้ว 1
คืน ผ้าขนาด 1 × 1 ฟุต 6 ผืน กระถางดิน 6 ใบ
และแผนภูมิการเจริญเติบโต
6.ให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการปลูกข้าวใน
แปลงทดลอง แล้วเด็กและครูสรุปการปลูกข้าวที่
ถูกต้อง
7. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่ม ปฏิบัติการปลูกข้าวใน
แปลงทดลอง แต่ละกลุ่มรับผิดชอบดูแลรดน้ํา
และบันทึกการเจริญเติบโตลงในแผนภูมิ
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การวาดภาพขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นข้าว
การปั้นดินน้ํามัน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพขั้นตอน
การเจริญเติบโตของต้นข้าว”
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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สื่อ
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8. ข้าวเปลือกที่แช่
น้ํา 1 ถุง
9. ข้าวเปลือกไม่ได้
แช่น้ํา 1 ถุง
10. ตาชั่ง 2 แขน

1. ดินสอ
2. กระดาษ A4
3. สีไม้
4. ดินน้ํามัน
5. กระดานรองปั้น

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
3. ทํางานที่ได้รับ
(2) การเขียนภาพ
มอบหมายจนสําเร็จด้วย และการเล่นกับสี
ตนเอง
(3) การปั้น
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล
3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย
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สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้ด้วย
ตนเอง
สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (8) การนับและ
การสังเกตจํานวนที่
-จับคู่และเปรียบเทียบ แสดงจํานวนของ เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง
ความแตกต่างและความ สิ่งต่างๆใน
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ชีวิตประจําวัน
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ
หนึ่ง
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมเกมจับคู่ภาพ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ
หนึ่ง
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม
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สังเกต
-การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ 1. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
2. การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การฟังเพลง
ดนตรี คําบรรยายและ นิทาน คําคล้องจอง
ข้อตกลงได้
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ภาพปู 20 ตัว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูวางภาพปูจํานวน 20 ตัวไว้ที่พื้นห้อง
3. ให้เด็กทําท่าทางตามจินตนาการ โดยฟังคํา
บรรยาย “เด็กๆเตรียมสิ่งของไปทุ่งนา ถึงแล้ว
วางของลง ไถนา หว่านข้าว นั่งพักรับประทาน
อาหารกลางวัน หลับสักงีบเถอะ ตื่นเถอะกามา
กินข้าวในนา ไล่กาออกไป ไป๊ ไป นั่นปูนา จับปู
นาใส่ข้อง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3 ตัวที่ 4 ตัวที่ 5
ตัวที่ 6 ตัวที่ 7 ตัวที่ 8 ตัวที่ 9 ตัวที่ 10 ตัวที่
11 ตัวที่ 12 ตัวที่ 13 ตัวที่ 14 ตัวที่ 15 ตัวที่
16 ตัวที่ 17 ตัวที่ 18 ตัวที่ 19 ตัวที่ 20
พอแล้วปิดฝาข้อง เก็บข้าวของ เดินกลับบ้าน ถึง
บ้าน วางของ นั่งพักผ่อน”
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สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
คําบรรยาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและสนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับประเพณีการ
เก็บเกี่ยวและอาหาร
หรือขนมที่มีในเทศกาล
ต่างๆได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เล่นและทํากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(๓) การฟังเพลง
ประเพณีการเก็บ
นิทาน คําคล้องจอง เกี่ยวและอาหาร
บทร้อยกรองหรือ หรือขนมที่มีใน
เรื่องราวต่าง ๆ
เทศกาลต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะ
แบบร่วมมือ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้ตัวแทนกลุ่ม(ที่จัดไว้ในวันที่ 2 ออกมาเล่า
ถึงการทํากิจกรรมในวันที่ 2 สังเกตเมล็ดข้าวใน
การทดลองของกลุ่มแล้วบันทึกลงแผนภูมิของ
กลุ่ม
2. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาเล่าถึงประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวข้าว และอาหารหรือ
ขนมที่มีในเทศกาลต่าง ๆ
3. เด็กและครูสรุปเกี่ยวกับประเพณีและอาหาร
หรือขนมที่มีในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การลงแขก
เกี่ยวข้าว การกวนข้าวกระยาทิพย์ กระยาสารท
4. ให้เด็กได้ชิมอาหารหรือขนมที่จัดทําขึ้นใน
เทศกาลต่าง ๆ เช่น ข้าวกระยาทิพย์ กระยา
สารท ข้าวเม่าคลุก
5. เด็กและครูสรุปเกี่ยวกับประเพณีการเก็บเกี่ยว
และอาหารหรือขนมที่มีในเทศกาลต่างๆแล้วใช้
คําถาม ดังนี้
- เด็ก ๆคิดว่าการทํางานช่วยกันให้ประโยชน์
อย่างไร
1. ครูบอกข้อตกลงในการทําศิลปะแบบร่วมมือ
โดยมีเป้าหมายเพื่อทําภาพปะติดจากเมล็ด
ข้าวสารย้อมสี
2. แบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม ให้ร่วมกันทําภาพปะติด
จากเมล็ดข้าวสารย้อมสี เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
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1. ภาพการทํานา
สังเกต
2. อาหารหรือขนมที่ -การฟังและสนทนา
มีในเทศกาลต่างๆ
โต้ตอบเกี่ยวกับ
ประเพณีการเก็บ
เกี่ยวและอาหารหรือ
ขนมที่มีในเทศกาล
ต่างๆ

1. กระดาษ 100
ปอนด์
2. กาว
3. เมล็ดข้าวสาร
4. สีผสมอาหาร

สังเกต
-การทํากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหว
ข้ามสิ่งกีดขวาง

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

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมเก็บข้าวใส่
ตะกร้า
3. ครูนําตะกร้าที่ติดรูป ข้าวเปลือก ข้าวสาร
ข้าวสุก ไปวางไว้ฝั่งตรงข้าม
4. ครูแจกบัตรภาพข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก
ให้นักเรียนคนละ 1 ใบ
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สื่อ

การประเมินผล

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้ด้วย
ตนเอง

1. ตะกร้า 3 ใบ
2. บัตรภาพข้าว
ข้าวเปลือก ข้าวสาร
ข้าวสุก
3. กรวยพลาสติก

สังเกต
การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(13) การจับคู่
การนําภาพสิ่ง
การเปรียบเทียบ
เดียวกันมาจัดเข้า
และการเรียงลําดับ พวกกัน
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. ให้เด็กยืนเป็นแถว แล้วให้คนที่ยืนหัวแถววิ่ง
หลบหลีกกรวยพลาสติกที่ครูตั้งไว้ แล้วนําภาพ
ตนเองไปใส่ตะกร้าให้ถูกต้อง
6. เมื่อคนที่ 1 วิ่งเอาบัตรภาพไปใส่ตะกร้าแล้วก็
ให้คนที่ 2 วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้จนครบทุกคน
7. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมจัดหมวดหมู่
ภาพซ้อน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม
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การประเมินผล

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (3) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
สนใจ มีความสุขและ
(1) การฟังเพลง
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว การร้องเพลง และ
ประกอบเพลง จังหวะ การแสดงปฏิกิริยา
ดนตรี คําบรรยายและ โต้ตอบเสียงดนตรี
ข้อตกลงได้
(2)การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อธิบายเชื่อมโยงได้ว่าถ้า
ไม่กินข้าวจะมีผลอย่างไร

(16) การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทํา
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
และการเรียงลําดับ
สิ่งต่างๆตาม

ประโยชน์ของข้าว
ได้แก่
1. ข้าวเป็นอาหาร
หลักของคนไทย
เรารับประทานข้าว
ทุกวันเพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโต
2. เรานําข้าวมาบด
หรือโม่ให้เป็นแป้ง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแจกอุปกรณ์คือเคียวกระดาษ และรวงข้าว
ให้เด็กทุกคน
3. ครูเปิดเพลงเต้นกํารําเคียว เด็กทําท่าทางตาม
จินตนาการประกอบเพลงและอุปกรณ์อย่างอิสระ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เคียว
3. รวงข้าว
4. เพลงเต้นกํารํา
เคียว

สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี

1. ครูเล่านิทานเรื่อง แม่โพสพ
2. ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงเนื้อหาในนิทาน
โดยใช้คําถาม ดังนี้
- เหตุใดหญิงหม้ายจึงไม่สบาย
- หญิงหม้ายอธิฐานก่อนตายว่าอย่างไร
- ลูกของหญิงหม้ายกินข้าวอย่างไร
- เสียงร่ําไห้ที่ยุ้งข้าวน่าจะเป็นเสียงของใคร
- ต่อมาลูกของหญิงหม้ายกินข้าวหมดเพราะ
อะไร

1. นิทานเรื่อง
แม่โพสพ
2. อาหารที่ทําจาก
ข้าว
3. ข้าวสาร
4. จาน 2 ใบ
5. ภาชนะสําหรับตวง
6. เพลงข้าวทุกจาน

สังเกต
1. การอธิบาย
เชื่อมโยงได้ว่าถ้าไม่
กินข้าวจะมีผล
อย่างไร
2. การเปรียบเทียบ
ปริมาณมาก-น้อย
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
ลักษณะความยาว/ เพื่อนําไปประกอบ
ความสูง น้ําหนัก อาหารคาวหวาน
ปริมาตร
เช่น ก๋วยเตี๋ยว
ขนมจีน ขนมครก
ขนมถ้วย ฯลฯ
2. เปรียบเทียบ
ปริมาณ
มาก – น้อย

(๕) การทํางานศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะและการร้อย
วัสดุ

กิจกรรมการเรียนรู้
- ถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะกินข้าวหมดหรือไม่
เพราะอะไร
3. ให้เด็กร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของข้าว
โดยใช้คําถามดังนี้
- ถ้าเด็กไม่รับประทานข้าวจะเป็นอย่างไร
- ถ้าในจานข้าวของเด็กๆมีข้าวมากเด็กๆคิดว่า
จะรับประทานไม่หมด ควรทําอย่างไร
4. นําตัวอย่างข้าวสุก ข้าวต้ม แป้งข้าวเจ้า แป้ง
ข้าวเหนียว เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมครก ขนม
ถ้วยมาให้เด็กดูและให้สังเกตความแตกต่างของ
แต่ละชนิดและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์
ของข้าว
5. ให้เด็กสังเกตข้าว 2 จาน เปรียบเทียบปริมาณ
ข้าวในจานทั้ง 2 แล้วเติมข้าวในจานใบที่หนึ่ง ให้
เด็กบอกว่าข้าวในจานใดมากจานไหนน้อย
6. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงข้าวทุกจาน
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การปะติดภาพต้นข้าว การวาดภาพต้นข้าวด้วย
สีน้ํา
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ
ให้เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
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สื่อ

1. ภาพต้นข้าว
2. กระดาษสี
3. กาว
4. กระดาษ A4
5. สีน้ํา
6. พู่กัน
7. จานสี

การประเมินผล

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
3. ทํางานที่ได้รับ
(๔) การพูดแสดง
มอบหมายจนสําเร็จด้วย ความคิดเห็น
ตนเอง
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(2) การเล่น
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
รายบุคคล กลุ่ม
แตกต่างไปจากตนได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
2. เก็บของเล่นของใช้ (3)การเล่นตามมุม
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวไป
เคลื่อนที่
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง (1) การเคลื่อนไหว
โดยไม่เสียการทรงตัว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ
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3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้ด้วย
ตนเอง

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมกระต่ายขา 1. เกมกระต่ายขา
เดียว พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย เดียว
2. แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายจํานวนเท่ากัน แล้ว 2. นกหวีด
ใช้เกมเริ่มหาฝ่ายที่เป็นกระต่าย ฝ่ายที่ได้เล่นก่อน
จะเข้าไปยืนอยู่ในวงกลมทั้งหมด ฝ่ายกระต่ายอยู่
นอกวงและจะส่งตัวแทนครั้งละ 1 คนไปยืนขา
เดียวอยู่ข้างๆ วงกลมแล้วไล่แตะตัวผู้เล่นในวง
ผู้ที่ถูกแตะจะต้องออกจากวงไปเรื่อย ๆ จนหมด

สังเกต
การกระโดดขาเดียว
ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว
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จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพที่
การเปรียบเทียบ
เหมือนกับภาพที่
และการเรียงลําดับ ซ่อนอยู่
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

จะถือว่าฝ่ายกระต่ายชนะและจะได้เข้าไปเล่นใน
วงกลมนั้นบ้าง แต่ถ้าฝ่ายกระต่ายเผลอเหยียบพื้น
ทั้งสองขาถือว่าตาย ให้เปลี่ยนคนเป็นกระต่าย
ใหม่ ถ้าเปลี่ยนคนเป็นกระต่ายจนถึงคนสุดท้าย
แล้วยังแตะตัวผู้เล่นในวงให้ตายจนหมดไม่ได้
และฝ่ายกระต่ายก็ล้มเองแล้วถือว่าตาย ต้องเล่น
เป็นกระต่ายอีกรอบ
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพซ่อน
1. เกมจับคู่ภาพซ่อน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่ 2. เกมการศึกษาชุด
แนะนําไปเล่น กลุ่มที่เหลือ เล่นเกมการศึกษาชุด เดิม
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (1) การฟังเพลง
ดนตรี คําบรรยายและ การร้องเพลง และ
ข้อตกลงได้
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกวิธีการทําขนม
บัวลอยได้

(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1.เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
2.เพลงข้าวทุกจาน
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที
2.แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ให้เล่นเครื่องเคาะจังหวะ
กลุ่มที่ 2 ให้ทําท่าทางตามจินตนาการประกอบ
เพลง
กลุ่มที่ 3 ให้ร้องเพลง ข้าวทุกจาน
3.ให้เด็กทั้ง 3 กลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง
4.ผลัดเปลี่ยนให้เด็กแต่ละกลุ่มทํากิจกรรม
สลับกันไป

1. การทําขนมบัว 1. ให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมารายงานการ
ลอย
เปลีย่ นแปลงของเมล็ดข้าวและบันทึกลงแผนภูมิ
2. การตวงปริมาณ ของกลุม่
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ฉันคือข้าว
3. เด็กและครูร่วมสนทนาเรื่องประโยชน์ของ
อาหารแป้ง
4. เด็กและครูร่วมกันทําขนมบัวลอยโดยให้เด็กๆ
ช่วยกันปั้นแป้งขนมบัวลอยเป็นรูปทรงกลม
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สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
การสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

1. แผนภูมิการ
สังเกต
เจริญเติบโตของต้น การบอกวิธีการทํา
ข้าว
ขนมบัวลอย
2. เพลงฉันคือข้าว
3. อุปกรณ์สําหรับทํา
ขนมบัวลอย เช่น
แป้งข้าวเหนียว
น้ํากะทิ น้ําตาลทราย
ฟักทองต้มบดสุก

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
3. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. ขณะปฏิบัติให้เด็กได้รู้จักการตวง
ส่วนประกอบของขนมอย่างคาดคะเน และเฝ้า
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของ
ขนมเมื่อได้รับความร้อน
6. เด็กและครูสรุปการทําขนม แล้วใช้คําถาม
ดังนี้
- เมื่อนําแป้งสดไปตากแดดจนแห้ง แป้งจะเป็น
ผงร่อนเพราะเหตุใด
- ให้เด็กๆช่วยกันบอกความเปลี่ยนแปลงของ
แป้งที่ได้รับความร้อน
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วาดภาพขั้นตอนการทําขนมบัวลอย การแปะติด
เม็ดข้าวเปลือกในรูปทรงกลม
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ
ให้เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

เผือกต้มบดสุก เกลือ
ป่น
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1. กระดาษ A4
2. ดินสอ
3. สีไม้
4. เมล็ดข้าวเปลือก
5. กาว
6. กระดาษใบงาน
รูปทรงกลม

การประเมินผล

สังเกต
1. การแสดง
พฤติกรรมความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(2) การเล่น
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
รายบุคคล กลุ่ม
แตกต่างไปจากตนได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
2. เก็บของเล่นของใช้ (3)การเล่นตามมุม
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(2) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวไป
เคลื่อนที่
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง (1) การเคลื่อนไหว
โดยไม่เสียการทรงตัว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

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

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้ด้วย
ตนเอง

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมเขย่งส่งต้น
ข้าว
3. ครูนําหลักไปวางไว้กลางสนาม
4. ให้เด็กยืนต่อแถว คนที่อยู่หน้าแถวถือต้นข้าว
ไว้ในมือ พอครูให้สัญญาณก็ให้เขย่งขาเดียวไป
ข้างหน้าจนถึงหลักแล้วอ้อมหลัก แล้วเขย่ง
กลับมาส่งต้นข้าวให้เพื่อนคนที่อยู่หัวแถวคน
ต่อไป
5. คนที่ได้รับต้นข้าวแล้วก็เขย่งขาเดียวไป
เหมือนกันคนที่ 1 ทําจนครบทุกคน

1. นกหวีด
2. เสาหลัก
3. ต้นข้าว
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สังเกต
การกระโดดขาเดียว
ไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมเกมการศึกษา (7) การทําซ้ําการ
จับคู่และเปรียบเทียบ ต่อเติมการสร้าง
ความแตกต่างและความ แบบ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไปได้

การจับคู่ภาพที่มี
ความสัมพันธ์กับ
แบบอุปมาอุปไมย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

6. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมหาความสัมพันธ์ภาพแบบอุปมา
อุปไมย
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมหา
ความสัมพันธ์ภาพ
แบบอุปมา อุปไมย
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม
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สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ชื่อ-สกุล
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15.จับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบ2ลักษณะขึ้นไป

14. อธิบายเชื่อมโยงได้ว่าถ้าไม่กนิ ข้าว
จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

13. บอกชื่อและลักษณะของข้าวชนิด
ต่างๆได้

ด้านสังคม
12. บอกเล่าวิธีการทําขนมบัวลอยได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
11. เล่าเรื่องราวขั้นตอนการทํานาได้

ด้านร่างกาย

4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์
5.สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
6.แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรีได้
7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
10. ฟังและสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับ
ประเพณีการเก็บเกี่ยว และอาหารหรือ
ขนมในเทศกาลต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ

เลขที่

12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําอธิบาย
ชื่อ-สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ
๑
ต้องส่งเสริม
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15.จับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบ2ลักษณะขึ้นไป

14. อธิบายเชื่อมโยงได้ว่าถ้าไม่กนิ ข้าว
จะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

13. บอกชื่อและลักษณะของข้าวชนิด
ต่างๆได้

ด้านสังคม
12. บอกเล่าวิธีการทําขนมบัวลอยได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
11. เล่าเรื่องราวขั้นตอนการทํานาได้

ด้านร่างกาย
4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าเงหมาะสม
ตามสถานการณ์
5.สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
6.แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรีได้
7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จ
ด้วยตนเอง
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
10. ฟังและสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับ
ประเพณีการเก็บเกี่ยว และอาหารหรือ
ขนมในเทศกาลต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ
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รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองใน 1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
การเล่นและกิจวัตรประจําวัน
ผู้อื่น ในกิจวัตรประจําวัน
2. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์ 2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
เสี่ยงอันตรายและคนแปลกหน้า
การเล่นในสนามเด็กเล่น
3. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์
เสี่ยงอันตราย ของมีคม สัตว์มีพิษและ
คนแปลกหน้า
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)
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 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 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)
ตบช 9.2 (9.2.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)

1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
ในกิจวัตรประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
การเล่นในสนามเด็กเล่น
3. การระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตราย
ของมีคม สัตว์มีพิษและคนแปลกหน้า
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.๑.๒)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1) (๙.๒.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
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รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
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

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
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

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(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
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รายการ

อนุบาลปีที่ 1
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 (13) การจับคู่ภาพเหมือน

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน
1.4.1 (3) การฟังเพลงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ความรู้สึก และความต้องการ
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูด
ของตัวเอง
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ
(12) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่
สื่อสาร
ถูกต้อง
(10) การอ่านหนังสือภาพนิทาน
1.4.2 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
หลากหลาย ประเภท
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
(12) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
และรูปร่างรูปทรง
(1๙) การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ 1.4.2 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
ให้สมบูรณ์
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและ
(๘) การนับและแสดงจํานวนของ
รูปร่าง รูปทรง
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่ – เปรียบเทียบ
ในชีวิตประจําวัน
ความเหมือน และความต่าง
(13) การจับคู่-เปรียบเทียบความเหมือน
และ ความต่าง
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รายการ
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. การนับและแสดงจํานวน 1 : 1

อนุบาลปีที่ 2

1. การนับปากเปล่า 1 – 10
2. นับและแสดงจํานวน ๑-๔
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวน
4. จําแนกรูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(ประโยค 1 ขั้นตอน)
(ประโยค 1 ขั้นตอน)
2. การฟังคําคล้องจอง
2. การฟังคําคล้องจอง นิทาน เพลง
3. การฟังและดูหนังสือภาพ
3. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
4. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองสั้นๆ 4. การพูดแสดงความรู้สึก
5. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง
6. การอ่านร่วมกันพร้อมครูและเพื่อน
7. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ 3
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. นับและแสดงจํานวน ๑-๗
3. จับคู่เปรียบเทียบจํานวน
4. จําแนกรูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
- ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(ประโยค 2 ขั้นตอน)
2. การฟังคําคล้องจอง นิทาน เพลง เรื่องราวสั้น ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึก
4. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง
5. การอ่านร่วมกันพร้อมครูและเพื่อน
6. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจอิสระ
ตามลําพังในมุมหนังสือ
7. การเห็นแบบอย่างการของการอ่านที่ถูกต้อง
8. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือคําคุ้นเคย
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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
เด็ก ๆ ควรรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองและเพื่อน เมื่อเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่นของเล่นในมุมประสบการณ์ การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างระมัดระวัง การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากของมีคม หลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย สัตว์มีพิษต่าง ๆ และระวังความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทํากิจกรรม 1. เล่น ทํากิจกรรม
ปลอดภัยของตนเองและ และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง และปฏิบัติต่อผู้อื่น
ผู้อื่น
ปลอดภัย
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
1.1.4 การรักษาความ
การรักษาความปลอดภัยของ
ปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ในกิจวัตรประจําวัน
อย่างปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง 1. การรักษาความปลอดภัยของ
ปลอดภัย
ตนเองและผู้อื่น ในกิจวัตร
ประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการเล่น
ของเล่น การเล่นในสนามเด็ก
เล่นและการระวังภัยจากสถานที่
เสี่ยงอันตราย
3. ของมีคม
4. สัตว์มีพิษ
5. คนแปลกหน้า
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2
๒.๑ เคลื่อนไหว
2.1.2 กระโดดขาเดียว 2. กระโดดขาเดียวไป
กล้ามเนื้อใหญ่และ ร่างกายอย่าง
ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
กล้ามเนื้อเล็ก
โดยไม่เสียการทรงตัวได้
คล่องแคล่ว ประสาน โดยไม่เสียการทรงตัว
แข็งแรงใช้ได้
สัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและ
ทรงตัวได้
ประสานสัมพันธ์กัน
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
2.2. ใช้มือและตา
2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
ตามแนวเส้นโค้งได้
ประสานสัมพันธ์
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

มาตรฐานที่ ๓
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

1.2.๕ การมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๒. แสดงความ
4. แสดงความพอใจใน
พอใจในผลงานและ
ตนเองและผู้อื่น
ผลงานและความสามารถ
ความสามารถของตนเอง ของตนเองและผู้อื่นได้
และผู้อื่น

1.1.2การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร ฉีก
ตัด ปะ
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4
4.1. สนใจ มีความสุข
ชื่นชมและแสดงออกทาง และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
ศิลปะ ดนตรีและ
เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุข 5. สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี เพลง จังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
6.2 มีวินัยตนเอง
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖.๒.2 เข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง

6. เข้าแถวตามลําดับ 1.3.4. การมีปฏิสัมพันธ์
ก่อนหลังได้ด้วย
มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาท
ตนเองได้
สมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้อง

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
อื่นได้อย่างมีความสุขและ ผู้อื่น
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

7. เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

1.3.๗ การยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 เล่าเป็นเรื่องราว
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ต่อเนื่องได้

9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
8. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสม
กับการพูด

9. อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วยการ
ชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้

(10) การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน
(12)การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
10.เขียนคําที่มี
ตนเองตามแบบ เขียน ความหมายกับ
ข้อความด้วยวิธีคิดขึ้นเอง ตัวเด็กได้

(19) การเห็นแบบอย่างการ
เขียนที่ถูกต้อง
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1 มีความสามารถใน 10.1.2 จับคู่และ
การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
11.จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
น้ําหนักปริมาตร
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจําแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
วันที่
1

2

3

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันจาก 1. การวาดภาพการ
มุมประสบการณ์
เชิงสร้างสรรค์
หนังสือนิทานเรื่อง
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน อย่างน้อย ๔ มุม
(อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) “ตั๊กแตนกระโดด”
2. การปั้นดินน้ํามัน
- คาดคะเนเรื่องจากปก
อิสระ
2. เรียนรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่นในกิจวัตรประจําวัน
การทําท่าทางกาย
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. วาดภาพเครื่องเล่น มุมประสบการณ์
บริหารประกอบเพลง จากหนังสือเรื่อง “ตั๊กแตน ในสนามเด็กเล่นที่
อย่างน้อย ๔ มุม
“ออกกําลัง”
กระโดด”
เด็กชอบ
- ตั้งคําถามจากเรื่อง
2. ปั้นดินน้ํามัน
๒. เรียนรู้เรื่องความ
ปลอดภัยจากการเล่นของ
เล่น การเล่นในสนามเด็กเล่น
และหลีกเลี่ยงสถานที่
อันตราย
การทําท่าทางตาม
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. การ ฉีก ตัด ปะ
มุมประสบการณ์
คําบรรยาย
จากหนังสือ “ตั๊กแตน
ของมีคม
อย่างน้อย ๔ มุม
กระโดด”

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม การจับคู่ภาพกับจํานวน
1-๗

การเล่นน้ํา-เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่
หายไป

การกระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าตามเส้น

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กัน
ของที่มีอันตราย
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วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

4

การทําท่าทางเป็นผู้นํา
ผู้ตาม

5

การเคลื่อนไหวหรือ
แสดงท่าทางตามคําสั่ง

เสริมประสบการณ์
- เติมคําปากเปล่า
- เติมตัวอักษรในคําที่พบ
บ่อย
2. การระวังอันตรายจาก
ของมีคม
3. การนับปากเปล่า 1 - 20
4. การนับและแสดงจํานวน
1-7
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน
จากหนังสือ “ตั๊กแตน
กระโดด”
- ทายคําที่ปิดไว้
2. การระวังอันตรายจาก
สัตว์มีพิษ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน
จากหนังสือเรื่อง “ตั๊กแตน
กระโดด”
- เด็กอาสาอ่านนํา
2. การระวังอันตรายจาก
คนแปลกหน้า

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
2.การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

1. การตัดกระดาษตาม มุมประสบการณ์
แนวเส้นโค้งเป็นงูเต้น อย่างน้อย ๔ มุม
ระบํา
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ

การเล่นน้ําเล่นทราย

1. การประดิษฐ์
หน้ากาก
2. การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่บุคคลที่มีลักษณะ
สัมพันธ์กัน

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

เกมจับคู่ภาพกับโครงร่าง
สัตว์มีพิษ
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว)
2. การทําท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลง “ออกกําลัง”
3. การแสดงท่าทางตามคําบรรยาย
4. การเคลื่อนไหวเป็นผู้นําผู้ตาม
5. การทําท่าทางตามคําสั่ง

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใน
กิจวัตรประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและการเล่นใน
สนามเด็กเล่น การหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงอันตราย
3. ความปลอดภัยจากของมีคม
4. ความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ
5. การระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้า

1. การวาดภาพเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน
การปั้นดินน้ํามันอิสระ
2. การวาดภาพเครื่องเล่นสนามที่เด็กชอบ
การปั้นดินน้ํามันอิสระ
3. การฉีก ตัด ปะภาพ ของมีคม การปั้นดินน้ํามันอิสระ
4. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งเป็นงู
เต้นระบํา การปั้นดินน้ํามันอิสระ
5. การประดิษฐ์หน้ากาก การปั้นดินน้ํามันอิสระ

หน่วย
ปลอดภัยไว้ก่อน
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. การเล่นน้ําเล่นทราย
3. การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าตามเส้น
4. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
5. การเล่นน้ําและเล่นทราย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน 1-7
2. เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
3. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กันของที่มีอันตราย
4. เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างสัตว์มีพิษ
5. เกมจับคู่บุคคลที่มีลักษณะสัมพันธ์กัน
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่
เคลื่อนที่ เมื่อได้ ยิ นสั ญญาณหยุดให้ ทุกคนหยุ ด
ทันที
2. ครูเปิดเทปเพลงบรรเลงและให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะเพลงให้มีทิศทาง ระดับ พื้นที่
เมื่อเคลื่อนไหวไปพบกันให้ทักทายกันโดยการยก
มื อ ไหว้ แ ละพู ด ว่ า ”สวั ส ดี ค รั บ ” “สวั ส ดี ค่ ะ ”
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้ทุกคนหยุดเคลื่อนไหว
3. เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ โดยให้เด็กถือสื่อ
ของจริ ง เช่ น แปรงสี ฟั น ผ้ าเช็ ด หน้ า แก้ ว น้ํ า
พลาสติ ก และรู ป ภาพของใช้ ส่ ว นตั ว เมื่ อ ได้ ยิ น
สั ญ ญาณหยุ ด ให้ จั บ กลุ่ ม สิ่ ง ของหรื อ รู ป ภาพที่
เหมื อนกั น นั่ งลงและพู ดคุ ย เปรี ย บเที ย บสิ่ งของ
หรือรูปภาพใช้เวลาพอสมควร จึงนํากลับไปเก็ บ
เข้าที่

สื่อ
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลง
3. ของจริงของใช้
ส่วนตัว
4. ภาพของใช้ส่วนตัว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้
2. เล่น ทํา
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การฟังเพลง
1. ภาษาและการรู้
นิทาน หรือเรื่องราว หนังสือ
2. การรักษาความ
ต่างๆ
ปลอดภัยของตนเองและ
(4) การพูดแสดง
ผู้อื่นในกิจวัตรประจําวัน
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ 3. การนับปากเปล่า
๑-๒o
ต้องการ
๔. นับและแสดงจํานวน
(8) การรอจังหวะที่
1-๗
เหมาะสมกับการพูด
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

หนังสือนิทานเรื่อง
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1 นําหนังสือเรื่อง “ตั๊กแตนกระโดด” มาให้เด็ก “ตั๊กแตนกระโดด”
ดูหน้าปก
๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่า เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือนิทาน“ตั๊กแตนกระโดด”
จนจบ โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
1.7 ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถาม
ดังนี้
- ตั๊กแตนทําถูกหรือไม่ที่กระโดดไปที่ถนน
- ถ้าเด็กเป็นตั๊กแตนจะทําอย่างไรให้ตนเอง
ปลอดภัย
- เด็กมีวิธีรักษาร่างกายให้สะอาดและปลอดภัย
อย่างไร

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
2. การเล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน

(5) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ A4
2. ดินน้ํามัน
3. สีเทียน
4. กระดานรองปั้นหรือ
ผ้ายาง

สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

- ขณะมือสกปรกเราหยิบอาหารรับประทานได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด
- หลังจากเข้าห้องน้ํา เด็กควรทําอย่างไร
๑.๘ เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
๒. ครูให้เด็กนับปากเปล่า 1-2o และนําของใช้
ในกิจวัตรประจําวัน 7 อย่าง เช่น แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน แป้ง กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา
พลาสติก หมอน ให้เด็กนับจํานวน
1. ครูเตรียมอุปกรณ์การปั้นดินน้ํามันและการวาด
ภาพกิจวัตรประจําวันด้วยสีเทียน
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ทั้ง 2 กิจกรรม
3. เมื่อทําเสร็จ 1 กิจกรรมให้หยิบแท่งไม้สีประจํา
โต๊ ะ กิ จ กรรมไปใส่ ใ นกล่ อ งป้ า ยชื่ อ ตนเองก่ อ น
นําผลงานส่งครู
4. ชมเชยเด็กที่ทํากิจกรรมได้ครบและถามสาเหตุ
ที่เด็กบางคนทํ าไม่ครบและแนะนํ าให้ทําให้ครบ
ในครั้งต่อไป
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นและทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้
2. เข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเองได้

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเป็น
การปฏิบัติที่ดี ทําให้ของไม่สูญหายปะปนกันเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ
การเล่นทรายและการเล่นน้ํา
1. เด็กและครูร่วมกันกําหนดข้อตกลงในการเล่น
น้ําเล่นทราย
- เดินเป็นแถว ไม่แซงกัน ไม่วิ่งหรือเดินออก
นอกแถว
- ขณะเล่นไม่แกล้งเพื่อน
- ไม่ส่งเสียงดัง
- เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเล่น
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นน้ํา ทําความสะอาดร่างกาย

สื่อ
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและทํางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

สังเกต
1. สนามเด็กเล่น
2. อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา 1. การเล่น ทํากิจกรรม
เล่นทราย
และปฏิบัตติ ่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
2. การเข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพกับจํานวน
การเปรียบเทียบ
1-7
และเรียงลําดับ สิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับจํานวน ๑-๗
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกม
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เกมจับการคู่ภาพ สังเกต
กับจํานวน 1-๗
การจับคู่และ
2. เกมที่เล่นมาแล้ว เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
สื่อ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
2. เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้อง
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดในท่านั้น พร้อมกับนับ
ปากเปล่า 1-20
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ออกกําลัง”
3. เด็กทําท่ากายบริหารประกอบเพลง
“ออกกําลัง”
4.ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้ําอีก
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือ ๑. การส่งเสริม
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ
พัฒนาการทางภาษา การรู้หนังสือ
เรื่องราวต่างๆ
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง “ตั๊กแตน
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสม และการรู้หนังสือ
๒. ความปลอดภัยจาก กระโดด” พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
กับการพูด
การเล่นของเล่น การ ๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้าได้แก่
(10) การอ่านหนังสือภาพ
เล่นในสนามเด็กเล่น ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
นิทาน
12. การเห็นแบบอย่างของ และสถานที่เสี่ยง
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่
อันตราย
การอ่านที่ถูกต้อง
อ่านและเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
3.
การจํ
า
แนกรู
ป
ทรง
(1) การปฏิบัติตนให้
2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวในนิทาน
และรู
ป
ร่
า
งเรขาคณิ
ต
ปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน
โดยใช้คําถามดังนี้
- ตั๊กแตนกระโดดไปที่ไหนบ้าง
- สถานที่ใดที่ตั๊กแตนคิดว่าตนเองปลอดภัย

สื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ

1.เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2.เพลง”ออกกําลัง” ความสนใจ
มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
๑.หนังสือนิทานเรื่อง สังเกต
“ตั๊กแตนกระโดด” 1. การเล่าเป็น
2. ลูกบอล หนังสือ เรื่องราวต่อเนื่อง
จาน ฯลฯ
2. การเล่น
3. รูป
ทํากิจกรรมและ
๔.เพลงปลอดภัย
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ไว้ก่อน
อย่างปลอดภัย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(๕) การจําแนก
รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้
- เด็ก ๆ มีวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเล่น
ของเล่นอย่างไร
- ถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นกับเด็กหรือเพื่อนเราควร
ทําอย่างไร
- ในสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นอะไรบ้าง
- เด็ก ๆ มีวิธีเล่นสนามเด็กเล่นอย่างไร จึงจะ
ปลอดภัย
- สถานที่ใดบ้างที่อาจทําให้เกิดอันตราย
3.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงปลอดภัยไว้ก่อน
และสรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นของ
เล่น การเล่นในสนามเด็กเล่น และสถานที่เสี่ยง
อันตรายที่เด็กไม่ควรไปเล่น
4. ครูนําของเล่นในห้องเรียนที่มีลักษณะรูปทรง
วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เช่น จาน ลูกบอล
หนังสือ มากองรวมกัน ครูอธิบายชนิดและ
ลักษณะของรูปทรง ให้เด็กช่วยกันจําแนกชนิด
ของรูปทรง
5. เด็กนั่งเป็นวงกลม นําแผ่นภาพ
ไปวางไว้ตรงกลางวงให้เด็กดู อาสาสมัคร
เด็ก ๑ คนยืนหันหลังให้วงกลม ครูหยิบภาพออก
1 ภาพ ให้เด็กที่ยืนหันหลังบอกภาพที่หายไป

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
(5) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์ปั้นดินน้ํามันการวาดภาพ
เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่เด็กชอบด้วยสีเทียน
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ทั้ง 2
กิจกรรมให้ครบ
3. เมื่อเสร็จนําเสนอผลงาน
4. ชมเชยเด็กที่ทํากิจกรรมได้ครบและถามสาเหตุ
ที่เด็กบางคนทําไม่ครบ

1. กระดาษวาดเขียน
2. สีเทียน
3. ดินน้ํามัน
4. กระดานรองปั้นหรือ
ผ้ายาง

สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมตามความสนใจ
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นหรือทํางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

การเล่นทรายและการเล่นน้ํา
1 เด็กและครูร่วมกันกําหนดข้อตกลงในการเล่น
น้ําเล่นทราย
- เดินเข้าแถวตามลําดับก่อน-หลังทั้งไปและกลับ
- ขณะเล่นไม่แกล้งเพื่อน
- เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเล่น

อุปกรณ์การเล่นน้ําเล่น
ทราย

สังเกต
การเล่นน้ํา – เล่นทราย
อย่างปลอดภัย

21

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

- เก็บอุปกรณ์ไปทําความสะอาด
2. แนะนําและสาธิตวิธีการเล่นทรายและเล่นน้ํา
ที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. เด็กเล่นทรายและเล่นน้ําอย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นน้ํา ล้างมือ
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
การจับภาพและชิ้นส่วน 1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
จับคู่และ
การเปรียบเทียบ และ ที่หายไป
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
เปรียบเทียบความ เรียงลําดับสิ่งต่างๆ
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
แตกต่างและความ (๕) การคัดแยก
เกม
เหมือนของสิ่ง
การจัดกลุ่ม และ
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม
ต่าง ๆ ได้
การจําแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วน สังเกต
ที่หายไป
การจับคู่และเปรียบเทียบ
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(3) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหวได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้
2. เล่น ทํา
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมกับการพูด
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพนิทาน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง

1. การส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
2. อันตรายจากของ
มีคม
3. การนับและแสดง
จํานวน 1-7

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
2. เด็กทําท่าทางตามจินตนาการโดยฟังคํา
บรรยาย “เด็ก ๆ กําลังเดินเล่นอยู่ที่สวนผลไม้
เดินหลบต้นไม้มีหนาม แต่หลบไม่พ้นเดินไป
เหยียบหนามทําให้เท้าเจ็บ 1 ข้าง จึงกระโดด
ขาเดียวไปหาครู และนั่งลงแกะหนามออกจากเท้า
กระโดดต่อไป เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
เคลื่อนที่”
3. เด็กพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยนั่งกับพื้นห้องฟัง
เพลงเบาๆ
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
“ตั๊กแตนกระโดด”พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคําด้วย
ปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย
๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
กระโดด

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านดนตรี
และการเคลื่อนไหว

1. หนังสือเรื่อง”ตั๊กแตน
กระโดด”
2. แถบประโยค
3. มีด ตะปู เข็ม
เข็มมุด กรรไกร เสียม
จอบ
4. ปริศนาคําทาย
ของมีคม

สังเกต
1. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
2. การเล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียนที่
ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้
คําถามดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าสถานที่ตั๊กแตนกระโดดไปปลอดภัย
หรือไม่เพราะเหตุใด
- ถ้าเด็กเป็นตั๊กแตนจะทําอย่างไรให้ตนเอง
ปลอดภัย
2. เด็กตอบปริศนาคําทายของมีคม
- อะไรเอ่ย มีรูร้อยด้าย อีกปลายแหลมคม
(เข็ม)
- อะไรเอ่ย สองขาขยับใช้ตัดสิ่งของ (กรรไกร)
- อะไรเอ่ยมีด้ามยาว ๆ เขาใช้ขุดดิน
(จอบ เสียม)
3. ครูนําของมีคมที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 7 อย่าง
เช่น มีด ตะปู เข็ม เข็มหมุด กรรไกร เสียม
จอบให้เด็กนับจํานวน จับคู่เหมือนกัน และ
สนทนาถึงอันตรายที่เกิดจากของแหลมคมนั้น ๆ
พร้อมทั้งสาธิตการใช้ และการรับส่งที่ถูกวิธี
4. ให้เด็กทดลองปฏิบัติจริงตัดกระดาษโดยครู
ดูแลแนะนําวิธีการใช้ที่ปลอดภัย
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงวิธีการใช้ของมีคม
อย่างปลอดภัย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การแสดงความ
พอใจในผลงาน
และความสามารถ
ของตนเองและ
ผู้อื่นได้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวไป เคลือ่ นที่
ข้างหน้าตามเส้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กปฏิบัติ กิจกรรมฉีก ตัด ปะ ของมีคม
และปั้นดินน้ํามัน
2. ครูสาธิตการฉีก ตัด ปะ
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรม ฉีก ตัด ปะ และการปั้น
ดินน้ํามันอิสระ
4. เด็กนําเสนอผลงาน
5. เก็บวัสดุอุปกรณ์
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กจัดแถวตอนลึก 2 แถว อบอุ่นร่างกาย
2. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมกระต่ายขาเดียว
(เคลื่อนที่)
3. เด็กเล่นเกมกระต่ายขาเดียวไปข้างหน้าตาม
เส้น
4. เด็กเล่นอิสระ
5. เมื่อหมดเวลาทําความสะอาดร่างกาย

1. ดินน้ํามัน
2. กระดานรองปั้นหรือ
ผ้ายาง
3. กระดาษสี
4. กระดาษ A4
5. กาว

สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

1. นกหวีด
2. เกมกระต่ายขาเดียว
(เคลื่อนที่)

สังเกต
การกระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าตามเส้น
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ การจับคู่ภาพสัมพันธ์ของ
จับคู่และ
เปรียบเทียบ สิ่งต่างๆ ที่มีอันตราย
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กันของที่มี
อันตราย
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันเล่น
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บของเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กัน สังเกต
ของที่มีอันตราย
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่าน ดนตรีและ
การเคลื่อนไหวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เด็กเคลื่อนไหว มือ แขน ไหล่ เอว โดยไม่ เครื่องเคาะจังหวะ
เคลื่อนที่ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด
ทักทายเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหน้าหรือยู่ใกล้ ๆ
โดยการไหว้และกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้อง
โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไปข้างหน้า
เดินไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไปทางขวา
เดินไปตามพื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
หยุดในท่านั้น
3. เด็กเข้าแถวตอน 4 แถว กําหนดให้คนที่อยู่
หัวแถว ทําท่าทางสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อคน เช่น งู
ผึ้ง ตะขาบ ช้าง ให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังทําตาม
4. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด หัวแถวที่เป็นผู้นํา
วิ่งไปต่อท้าย คนที่อยู่ถัดมาเป็นผู้นําแทนและ
ทําท่าทางไม่ซ้ํากับคนแรก แต่ละกลุ่มจะทําท่า
ไม่เหมือนกัน
5. ครูชมเชยเด็กที่กล้าแสดงออกและบอกผลเสีย
ของการไม่ปฏิบัติตามผู้นําจะทําให้กลุ่มขาดความ
พร้อมเพรียง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงออก ผ่าน ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําด้วย
การชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้
2. การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะใน
การพูด
(9) การพูดเรียงลําดับ
คํา เพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือนิทาน
“ตั๊กแตนกระโดด”พร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครั้ง โดยครูใช้กระดาษปิด
คําให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
1.3 ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
1.4 สนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทานในเรื่องดังนี้
- ตั๊กแตนกระโดดไปที่ไหนบ้าง
- สัตว์อะไรที่ตั๊กแตนกระโดดไปเจอ
- ใครเคยถูกสัตว์มีพิษกัดบ้าง แล้วเป็นอย่างไร
2. ครูเล่านิทาน เรื่องชาวนากับงูเห่า โดยใช้หุ่นมือ
ประกอบแล้วสนทนาเกี่ยวกับนิทานโดยใช้คําถาม
- ถ้าเด็กเป็นงูจะกัดชาวนาหรือไม่ เพราะเหตุใด
- เรามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากสัตว์
มีพิษ
4. เด็กแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับชาวนากับงูเห่า
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ

สื่อ
1. หนังสือนิทาน
“ตั๊กแตนกระโดด”
2. นิทาน “ชาวนากับ
งูเห่า”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คําด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
2. การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากอันตราย
ต่าง ๆ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
2. เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์
สิ่งต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร ฉีก
ตัด ปะ
(๑) การเล่นหรือ
ทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กทํากิจกรรมปั้นดินน้ํามัน และตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งเป็นงูเต้นระบํา
2. ครูแจกกระดาษที่ขีดเส้นโค้งให้เด็กคนละ 1
แผ่น
3. เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษ ตามแนวเส้นโค้ง
เมื่อตัดเสร็จให้ตกแต่งตามจินตนาการเป็นงูเต้น
ระบํา
4. ให้ทุกคนนําผลงานไปแขวนเป็นโมบายในห้อง
5. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
6. นําผลงานส่งครู
7. เก็บวัสดุอุปกรณ์
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
เมื่อเล่นเสร็จ เป็นการปฏิบัติที่ดีและทําให้ของ
ไม่สูญหายปะปนกัน

1. กระดาษที่ขีดเส้นโค้ง
2. สีเทียน
3. กรรไกร
4. ดินน้ํามัน
5. กระดาษบรู๊ฟ
4. กระดานรองปั้นหรือ
ผ้ายาง

สังเกต
1. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
2. การเล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นน้ํา –เล่นทราย
และทํา กิจกรรม
กลางแจ้งอย่าง
ปลอดภัยได้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1 )การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพกับโครงร่าง
การเปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเข้าแถวเดินไปที่สนามเด็กเล่น
2. ครูแนะนําและสาธิตวิธีการเล่นน้ําเล่นทราย
3. เด็กเล่นน้ําเล่นทราย
4. เมื่อหมดเวลาล้างมือทําความสะอาดร่างกาย

๑.สถานที่เล่นน้ํา –
ทราย
2. อุปกรณ์เล่นน้ําและ
เล่นทราย

สังเกต
การเล่นน้ํา – ทรายและทํา
กิจกรรมกลางแจ้งอย่าง
ปลอดภัย

1. เด็กเล่น เกมจับคู่ภาพกับโครงร่างสัตว์มีพิษ
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่างสัตว์มีพิษ

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง

(5) การพูดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง

1. การอ่าน – เขียน
ตามแบบอย่างที่
ถูกต้อง
2. การระวังภัยจาก
คนแปลกหน้า

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้อง
โดยคํานึงถึงพื้นที่ ทิศทาง ระดับ (เดินไปข้างหน้า
เดินไปข้างหลัง เดินไปทางซ้าย เดินไปทางขวา
เดินไปตามพื้นที่ว่าง) เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
ทุกคนหยุดทันทีนับปากเปล่า 1-20 พร้อมทํา
จังหวะ ตบมือ ตบขา ดีดนิ้ว
2. ครูนํากระดาษ
วางบนพื้นให้
เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้ปฏิบัติตามคําสั่ง เช่น ยืนขาเดียว
บนรูปสามเหลี่ยม ยืนรอบวงกลม 5 คน เอามือ
แตะรูปสี่เหลี่ยม 7 คน
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้ําอีก
๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง “ตั๊กแตน
กระโดด” พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความให้
เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจเขียน
คํา วลีหรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. รูปเรขาคณิต

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

1. หนังสือนิทานตั๊กแตน
กระโดด
2. นิทานเรื่องหนูน้อย
หมวกแดง
3. แผ่นภาพเรื่องการ
ระวังภัยจากคนแปลก
หน้า
4. หน้ากากคนแปลกหน้า

สังเกต
1. การอ่านและชี้ข้อความ
โดยกวาดสายตาตาม
บรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
2. การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2. เขียนคําที่มี
ความหมายกับ
ตัวเด็กได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(19) การเห็นแบบอย่าง
การเขียนที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
3. สนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานโดยใช้คําถาม
ดังนี้
- ทําไมตั๊กแตนจึงกระโดดหนี แมว และเด็ก
2. ครูเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ให้เด็กฟัง
3. สนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน เช่น
ถ้าเด็กเป็นหนูน้อยหมวกแดงแล้วเจอหมาป่าแล้ว
จะทําอย่างไร
4. อาสาสมัครเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติสวม
หน้ากากเป็นคนแปลกหน้า จากสถานการณ์ต่าง ๆ
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น เช่น
- ถ้ามีผู้ใหญ่ที่หนูไม่รู้จักให้ขนมและของเล่นแล้ว
ชวนขึ้นรถไปด้วยหนูควรทําอย่างไร
- เวลาหนูอยู่บ้านคนเดียว ถ้ามีคนที่หนูไม่รู้จักมา
เคาะประตูหนูควรทําอย่างไร
- ถ้ามีคนแปลกหน้าพยายามเดินตามมายึดตัวหนู
ไว้ หนูควรทําอย่างไร
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระวังภัยและ
การปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้า

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. จานกระดาษ
2. ที่เจาะกระดาษ
3. สีน้ํา สีเทียน
4. พู่กัน
5. ดินสอ
6. ยางรัดหรือเชือก
4. กระดานรองปั้นหรือ
ผ้ายาง

สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตน

- หนูต้องไม่ยอมให้ใครจับหรือสัมผัสตัวหนูตรง
บริเวณลําตัวที่มีผ้าปิด พ่อ แม่เท่านั้นจึงจะสัมผัสตัว
หนูได้เวลาอาบน้ําหรือทายา บางครั้งคุณหมอก็จับ
ตัวหนูได้เวลาตรวจร่างกาย
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองได้

(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง

1. เด็กทํากิจกรรม ปั้นดินน้ํามันและประดิษฐ์
หน้ากากรูปใบหน้าคน
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ ในการทําหน้ากากใบหน้าคน
3. เด็กวางแผนประดิษฐ์หน้ากากโดยนําจาน
กระดาษมาวาดภาพระบายสีใบหน้าคน เมื่อเสร็จ
เอาหน้ากากมาทาบหน้า เจาะรูให้ตรงกับตําแหน่ง
ตา เจาะรูหูร้อยเชือกหรือยางรัด
4. เด็กทํากิจกรรมปั้นดินน้ํามันอิสระ
5. นําเสนอผลงาน
6. เก็บวัสดุอุปกรณ์
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น และทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
ได้

(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(13) การจับคู่ การ การจับคู่ภาพสัมพันธ์
เปรียบเทียบ และ
เรียงลําดับ สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
เมื่อเล่นเสร็จ
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
1. แนะนําเกมใหม่เกมจับคู่บุคคลที่มีลักษณะ
สัมพันธ์กัน
2. เด็กเล่นเกมชุดเก่าและชุดใหม่
3. เมื่อเล่นเสร็จเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่น และทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ

เกมจับคู่บุคคลที่มี
ลักษณะสัมพันธ์กัน

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ชื่อ
11.การจับคูภ่ าพเหมือนของสิ่งต่าง ๆ

10.การเขียนคําที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก

ด้านสังคม
9.การอ่านภาพสัญลักษณ์คําด้วยการ
ชี้หรือกวาดตามองจุดเริม่ ต้นและจุด
จบของข้อความ

8.การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

7.การเล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง

5.ความสนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ เพลง
จังหวะและดนตรี

ด้านร่างกาย

4.การแสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น

3.การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง

2.การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

1.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
11.การจับคูภ่ าพเหมือนของสิ่งต่าง ๆ

10.การเขียนคําที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก

ด้านสังคม
9.การอ่านภาพสัญลักษณ์คําด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ

8.การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
7.การเล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง ได้
ด้วยตนเอง

5.ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ เพลง
จังหวะและ ดนตรี

ด้านร่างกาย

4.การแสดงความพอใจในผลงานและ
ความสมารถของตนเองและผู้อื่น

3.การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง

2.การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

1.การเล่น ทํากิจกรรมและปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
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พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

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/สีประจาวัน
- ตราประจาพระองค์
- พระบรมราชชนก/พระบรมราชชนนี
พระราชสมภพ
- วันพระราชสมภพ/สีประจาวัน
- พรรณไม้ประจารัชกาล
พระราชสมภพ
๒. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความกตัญญู
- พระบรมราชชนก/พระบรมราชชนนี
- พระบรมราชชนก / พระบรมราชชนนี
- การดูแลพระบรมราชชนนี
๒. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๒. พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความ
- พระราชประวัติด้านการทหาร
วิริยะอุตสาหะ
- กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
- ความมีระเบียบวินัยและความกล้าหาญ
- พระปรีชาสามารถด้านการบิน
๓. พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างด้านความเมตตา
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
- ความวิริยะอุตสาหะ
- สุนัขทรงเลี้ยง
- โครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วย
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
- พระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
หัวใจ”
- โครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วย
๔. การแสดงความจงรักภักดี
๔. การแสดงความจงรักภักดี
หัวใจ”
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. การแสดงความจงรักภักดี
- การถวายความเคารพ
- การหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
- การลงนามถวายพระพร
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี
5. การจาแนกเงินเหรียญ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
5. พระราชกรณียกิจ
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 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)
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
๑.๒.๓ (๔) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็นเชิงจริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๒
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
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน

อนุบาลปีที่ ๓
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 (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สติปัญญา
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๙) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า ๑-๕
๒. การนับและแสดงจานวน ๒

สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
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) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง
ตนเอง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
คา และข้อความ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมาย
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
กับตัวเด็ก
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. การนับปากเปล่า ๑-๑๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๑-๔
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน

๑. การนับปากเปล่า ๑-๒๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๑-๗
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา หรือ
ข้อความ

อนุบาลปีที่ ๒
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ ๓
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต

๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา หรือ
ข้อความ

๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา หรือ
ข้อความ
๕. การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

แนวคิด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความวิริยะอุตสาหะจนมีพระปรีชาสามารถด้านการบิน ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดีตามโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
เด็กสามารถแสดงความจงรักภักดีได้ด้วยการทาความดี ยืนตรงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการลงนามถวายพระพร
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปถอยหลังเป็น ๑. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ ๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกีย่ วกับร่างกาย
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่

๒.๒ ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม ๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้น ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
แนวเส้นโค้งได้
โค้งได้
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มรี ูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตร
ได้

มาตรฐาน ๓
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

๓.๒ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่น

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงาน ๔. แสดงความพอใจในผลงานและ
และความสามารถของตนเองและ ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
ผู้อื่น

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การหยิบจับ และการร้อยวัสดุ

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรูส้ ึกของตนเอง

๑. พระราชประวัติ
- พระปรมาภิไธย
- ตราประจาพระองค์
- วันพระราชสมภพ/สีประจาวัน
พระราชสมภพ
- พระบรมราชชนก/พระบรมราช
ชนนี
๒. พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของ
ความวิริยะอุตสาหะ
- พระปรีชาสามารถด้านการบิน
- ความวิริยะอุตสาหะ
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการ
ทาความดี
- โครงการจิตอาสา “เราทาความ
ดี ด้วยหัวใจ”

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้
๔. การแสดงความจงรักภักดี
- การลงนามถวายพระพร
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
5. พระราชกรณียกิจ

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มีความสุข และ ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านฝานศิลปะ แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 4.1.3 สนใจมีความสุขและแสดง
ท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังเพวะ และดนตรี

๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข
6. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
เสียงดนตรีได้

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
(1) การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี

มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม

๕.๔ มีความรับผิดชอบ

๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับมอบหมาย
จนสาเร็จด้วยตนเอง

๖. ทางานที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ ๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ด้วยตนเอง
ตนเองมีความสามารถ
(๑) การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและปฏิบัตติ น
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒ มีวินยั ในตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นไทย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

9. ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเป็นไทย

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

10. ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๓ การปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(๒) การปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย

มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ความสุข และปฏิบตั ิตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

๘.๒.๑ เล่นหรือทางานร่วมมือกับ ๑1. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพือ่ น
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
อย่างมีเป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
๙.๒ อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้

๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

๑2. เล่าเรื่องเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรูส้ ึก และ

๑3. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
(๒๑) การเขียนคาทีม่ ีความหมายกับตัวเด็ก

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถใน
มีความสามารถในการคิดที่ การคิดรวบยอด
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ลาดับ

14. จาแนกสิ่งต่างๆได้
๑5. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์ ๕
ลาดับ

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
(15) การคัดแยก การจัดกลุม่ การจาแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่

๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เรื่อง พระราชประวัติ
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติ
- เด็กและครูสนทนา
ตามคาสั่งในการรวมกลุ่ม เกี่ยวกับพระราชประวัติ
จานวน ๑-๗
- เด็กเรียงลาดับภาพ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวแบบผู้นา
ผู้ตาม

๒

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- วาดภาพอิสระด้วย
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม
สีเทียน
- วาดภาพอิสระด้วย
สีโปสเตอร์
- ร้อยลูกปัดและดอกไม้
เหตุการณ์พระราชประวัติ
ประดิษฐ์

เกมการศึกษา
- เกมเรียงลาดับ

เรื่อง พระผู้ทรงเป็น
ต้นแบบของความ
วิริยะอุตสาหะ
- ครูเล่าเรื่องพระปรีชา
สามารถด้านการบิน
ประกอบภาพ
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
ความวิริยะอุตสาหะ

- เกมภาพตัดต่อ
เครื่องบิน

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- ประดิษฐ์เครื่องบิน
จากเศษวัสดุ
- ปั้นดินเหนียว

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นน้า เล่นทราย
โดยจัดเครื่องบินจาลองไว้
เพิ่มเติมที่มุมบล็อก
จัดหนังสือเกี่ยวกับ
เครื่องบินไว้เพิ่มเติมที่
มุมหนังสือ

เหตุการณ์เด็กเติบโต

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอเพลง
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เสริมประสบการณ์
เรื่อง พระผู้ทรงปลุก
จิตสานึกในการทาความดี
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
โครงการจิตอาสา “เราทา
ความ ดี ด้วยหัวใจ”
- เด็กทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบบท
เพลงถวายพระพร

เรื่อง การแสดงความ

๓

๔

ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- วาดภาพอิสระด้วย
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - การละเล่นไทย โพงพาง
สีเทียน
- เป่าฟองสบู่สร้างภาพ
- ตัดปะภาพจาก
นิตยสาร

- วาดภาพอิสระด้วย
สีไม้
จงรักภักดี
- วาดภาพอิสระด้วย
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
สีโปสเตอร์โดยใช้สาลี
พระมหากรุณาธิคุณ และ
พันก้านแทนพู่กัน
การแสดงความจงรักภักดี
- ปั้นแป้งโด
- ครูแนะนาเกี่ยวกับ
การลงนามถวายพระพร
- เด็กลงนามถวายพระพร

กิจกรรม

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
- เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ เด็กทากิจกรรม
จิตอาสา

- เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่
หายไป รูปเรขาคณิต

วันที่

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ข้อตกลง

เสริมประสบการณ์
เรื่อง พระราชกรณียกิจ

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
- วาดภาพอิสระด้วยสี - เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเกม เดินต่อเท้าถอย - เกมเรียงลาดับรูป
เทียน
หลังเป็นเส้นตรง ไปโยนลูก เรขาคณิตแบบอนุกรม
- การสร้างภาพด้วย
บอลลงตะกร้า
การตัดภาพ
จากนิตยสาร
- พิมพ์ภาพด้วยสีน้า
จากวัสดุธรรมชาติ เช่น
ใบไม้ ดอกไม้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวและปฏิบัติตามคาสั่ง
รวมกลุ่มจานวน ๑ – ๗
๒. เคลื่อนไหวแบบผู้นาผู้ตาม
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกกาลังกาย
รับแสงตะวัน
๔. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง
ถวายพระพร
5. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นตามมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. จัดเครื่องบินจาลองเพิ่มเติม
ไว้ที่มุมบล็อก และจัด
หนังสือเกี่ยวกับทหารไว้
เพิ่มเติมที่มุมหนังสือ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พระราชประวัติ
๒. พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยอุตสาหะ
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
๔. การแสดงความจงรักภักดี
5. พระราชกรณียกิจ
หน่วย วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เล่นน้า เล่นทราย
3. การละเล่นไทย โพงพาง
4. เล่นเครื่องเล่นสนาม
5. เล่นเกมเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง ไปโยนลูกบอล
ลงตะกร้า

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์ และสีไม้
๒. ร้อยลูกปัดและดอกไม้ประดิษฐ์
๓. ประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุ
๔. ปั้นดินเหนียว แป้งโดว์
๕. เป่าฟองสบูส่ ร้างภาพ
๖. ตัดปะภาพจากนิตยสาร
7. สร้างภาพด้วยการตัดภาพจากนิตยสาร
8. พิมพ์ภาพด้วยสีน้า จากวัสดุธรรมชาติ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์เด็กเติบโต
๒. เกมภาพตัดต่อเครื่องบิน
๓. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ เด็กทากิจกรรม
จิตอาสา
๔. เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป รูปเรขาคณิต
5. เกมเรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบอนุกรม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ๑. การปฏิบัติตาม
อยู่กับที่
ข้อตกลง
(๒) การเคลื่อนไหว ๒. จานวน ๑ – ๗
เคลื่อนที่
(๘) การนับและ
แสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๕ ลาดับ

(๓) การฟังเรื่องราว
ต่างๆ
(๑๓) การสังเกต
ทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๔) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม

เรื่อง พระราช

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูสร้างข้อตกลงให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เมื่อ
ครูเคาะจังหวะหยุด ให้เด็กฟังคาสั่งให้รวมกลุ่มจานวน
๑ – ๗ เมื่อรวมกลุ่มตามจานวนที่กาหนดแล้วให้จับมือ
กันแล้วนั่งลง
๓. เด็กเคลื่อนไหวตามที่ตกลงกันไว้
๔. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๑. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี ให้เด็กพูด
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กรู้
๒. ครูชี้ให้เด็กดูปฏิทิน ชี้ให้เด็กสังเกตวันที่ ๒๘

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑. พระบรมฉายา
สังเกตพฤติกรรมการ
ลักษณ์ สมเด็จพระ
เรียงลาดับภาพ
ประวัติ
เจ้าอยู่หัวฯ
เหตุการณ์
- พระปรมาภิไธย
๒. บัตรคาพระ
- ตราประจาพระองค์
กรกฎาคมในปฏิทิน และเล่าเรื่องประกอบภาพเกี่ยวกับ ปรมาภิไธย
- วันพระราชสมภพ/
วันพระราชสมภพ ตราประจาพระองค์ พระบรมราช ๓. พระบรมฉายา
สีประจาวันพระ
ลักษณ์พระบรมราช
ชนกและพระบรมราชชนนีให้เด็กฟัง
ราชสมภพ
ชนกและพระบรมราช
๓. เด็กอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยตามครู
ชนนี
- พระบรมราชชนก/
๔. ตราประจา
พระบรมราชชนนี

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กเลือกเปิดภาพพระราชประวัติ ครูเล่าเรื่อง
ประกอบให้เด็กฟังจากภาพที่เด็กเลือกเปิด
๕. เด็กจัดเรียงภาพพระราชประวัติตามลาดับเวลา
โดยครูช่วยชี้แนะและพูดทบทวนร่วมกับเด็ก

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับและ
การร้อยวัสดุ
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

๑. ความเพลินเพลิน ๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
จากการทางาน
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
ศิลปะ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๓ ร้อยลูกปัดและดอกไม้ประดิษฐ์
ตนเอง
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ

สือ่

การประเมินผล

พระองค์
๕. ภาพพระราชประวัติ
- ทรงพระเยาว์
ระยะที่ ๑
- ทรงพระเยาว์
ระยะที่ ๒
- ทรงพระอิสริยยศ
สยามมกุฎราชกุมาร
- ทรงผนวช
- ทรงครองราชย์
๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. พู่กัน
๕. ลูกปัด
๖. ดอกไม้ประดิษฐ์
๗. เชือกสาหรับร้อย

๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตพฤติกรรม
การร้อยลูกปัดและ
ดอกไม้ประดิษฐ์
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นตามมุม ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ ๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
ประสบการณ์/
ที่ดีกับผู้อื่น
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
มุมเล่นต่างๆ
๒. การเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
(๔) การดูแล
เล่นของใช้
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้

(๑) การเคลื่อนไหว การทรงตัว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๕ ลาดับ

(๑๔) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

สือ่
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเดินต่อเท้าถอยหลังเพื่อเข้าสนามเด็กเล่น และ
เล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ ครูคอยดูแลความ
ปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

การประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

สังเกตพฤติกรรมการ
เดินต่อเท้าถอยหลัง

ลาดับเหตุการณ์ ๑. ครูแนะนาเกมเรียงลาดับเหตุการณ์เด็กเติบโต ๕ ลาดับ เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ สังเกตการเล่นเกม
การเติบโตของเด็ก ๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
เด็กเติบโต ๕ ลาดับ การศึกษา
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ๑. การเป็นผู้นา
อยู่กับที่
และผู้ตาม
(๒) การเคลื่อนไหว ๒. จานวน ๖ คน
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

(๓) การฟังเรื่องราว
ต่างๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

เรื่อง พระผู้ทรง
เป็นต้นแบบของ
ความ
วิริยะอุตสาหะ
- พระปรีชา
สามารถด้าน
การบิน
- ความ
วิริยะอุตสาหะ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กจัดกลุ่มๆ ละ ๖ คน
๓. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกผู้นาในการเคลื่อนไหว เด็กคน
อื่นๆ เคลื่อนไหวตามผู้นาของกลุ่มตน ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้นาและผู้ตาม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๑. เด็กสังเกตพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงขับเครื่องบิน เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
สิ่งที่เด็กรู้
๒. ครูเล่าพระราชประวัติด้านการบินประกอบภาพ
๓. เด็กพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการ
เกี่ยวกับการเป็นทหาร ครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องความ
วิริยะอุตสาหะของพระองค์ตั้งแต่ความตั้งใจฝึกหัด และ
ฝึกฝนจนมีพระอัจฉริยภาพด้านการบิน
๔. เด็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจว่าตนอยาก
ทางานอะไร และตั้งใจว่าตนจะฝึกฝนอย่างไรเพื่อให้
สามารถทางานสิ่งนั้นให้ประสบความสาเร็จ

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม

ภาพพระราชประวัติ สังเกตการเล่าเรื่องราว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเด็ก
ด้านการบิน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม ๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ศิลปะต่างๆ
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
(๑) การพูดสะท้อน ๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ ประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุ
ความรู้สึกของตนเอง ตนเอง
๑.๓ ปั้นดินเหนียว
และผู้อื่น
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครู
ให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

๑. การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น
๒. การเก็บของ
เล่นของใช้

๑. ครูแนะนาของเล่นที่จัดเพิ่มเติมไว้ที่มุมบล็อก ได้แก่
เครื่องบินจาลอง และจัดหนังสือเกี่ยวกับเครื่องบินที่
มุมหนังสือ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. เศษวัสดุ เช่น แกน
กระดาษ กระดาษสี
๔. กรรไกร
๕. กาว
๖. ดินเหนียว

๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นน้า เล่น วิธีระมัดระวัง
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ทรายอย่างปลอดภัย ตนเองให้ปลอดภัย ๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้าและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นน้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
ต่อภาพตัดต่อเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

(๖) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน

-

๑. ครูแนะนาเกมภาพตัดต่อเครื่องบิน ๖ ชิ้น
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล

อุปกรณ์สาหรับเล่นน้า สังเกตพฤติกรรมการ
และเล่นทราย
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมภาพตัดต่อ
เครื่องบิน

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

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

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

(๑) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

เรื่อง พระผู้ทรง
ปลุกจิตสานึกใน
การทาความดี
- โครงการจิตอาสา
“เราทาความ ดี
ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กและครูร่วมกันทาท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกกาลังกายรับแสงตะวัน
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เพลงออกกาลังกาย ขณะทาท่าทาง
รับแสงตะวัน
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. เด็กสังเกตภาพกิจกรรมจิตอาสา สนทนาจากภาพ
๒. ครูเล่าเรื่องโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วย

๑. ภาพกิจกรรมจิต
สังเกตพฤติกรรมการ
อาสา
ดูแลรักษาธรรมชาติ
๒. แถบประโยค
และสิง่ แวดล้อม
โครงการจิตอาสา “เรา
ทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
๓. อุปกรณ์สาหรับทา
กิจกรรมจิตอาสา

หัวใจ”
๓ เด็กสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กสามารถทาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ ร่วมกันกาหนดสิ่งที่จะทาเพื่อ
บาเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน โดยครูช่วยชี้แนะบ้าง
๔. เด็กทากิจกรรมจิตอาสาตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดย
ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๕. เด็กพูดแสดงความรู้สึกหลังจากการที่ได้ทากิจกรรม
จิตอาสา

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเอง
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ ๑. ความ
เล่นกับสี
รับผิดชอบ
(๕) การหยิบจับ การ ๒. การใช้กรรไกร
ใช้กรรไกร การตัด
๓. ความรู้สึกดีต่อ
การปะ
ตนเอง
(๑) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๑.๒ เป่าฟองสบู่สร้างภาพ
๑.๓ ตัดปะภาพจากนิตยสาร
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม
ตามความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓ เด็ก ๔-๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น

๑. การมีปฏิสัมพันธ์ ๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
ที่ดีกับผู้อื่น
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๒. การเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
เล่นของใช้

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้าผสมน้ายา
ล้างจาน
๔. ที่เป่าฟองสบู่
๕. ภาพจากนิตยสาร
๖. กรรไกร
๗. กาว

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตผลงานการ
ตัดกระดาษของเด็ก
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การละเล่น
ความสุข
พื้นบ้านของไทย
ความเพลิดเพลิน
(๒) การเคลื่อนไหว จากการร่วม
เคลื่อนที่
กิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมเกมการศึกษา
บอกส่วนประกอบของภาพ
จากการสังเกต

(๑) การสังเกต
ส่วนประกอบของ
ส่วนประกอบของสิ่ง ภาพ
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กท่องบทร้องโพงพางตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นโพงพาง โดยเลือกเด็ก ๑ คน
เป็นปลา เอาผ้าผูกตาเด็กที่เป็นปลา แล้วหมุน ๓ รอบ
เด็กคนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อม
ร้องบทร้องประกอบ เมื่อจบนั่งลง ถามว่า "ปลาเป็น
หรือปลาตาย" ถ้าตอบว่า "ปลาเป็น" เด็กที่อยู่รอบวง
จะขยับเขยื้อนหนีได้ ถ้าบอก "ปลาตาย" จะต้องนั่งอยู่
เฉยๆ เด็กที่เป็นปลาจะต้องทายว่า เพื่อนที่ถูกจับได้
เป็นใคร ชื่ออะไร ถ้าทายถูก เด็กที่ถูกจับต้องมาเป็น
แทน ถ้าทายผิดเด็กที่เป็นปลาต้องเป็นต่อไป
๔. เด็กเล่นโพงพาง โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนาเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ เด็กทา
กิจกรรมจิตอาสา
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
บทร้องโพงพาง

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

เกมสังเกตรายละเอียด สังเกตการเล่นเกม
ของภาพ เด็กทา
การศึกษา
กิจกรรมจิตอาสา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๒. เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ความสุขจากการ
อยู่กับที่
ได้เคลื่อนไหวตาม
(๒) การเคลื่อนไหว จังหวะและ
เคลื่อนที่
เสียงเพลง
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๒) การปฏิบัติตน เรื่อง การแสดง
ตามวัฒนธรรม
ความจงรักภักดี
ท้องถิ่นที่อาศัยและ - การลงนามถวาย
ประเพณีไทย
พระพร
(๒๑) การเขียนคาที่
- เพลงสรรเสริญ
มีความหมายกับ
พระบารมี
ตัวเด็ก

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. เด็กสังเกตพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สนทนาเกี่ยวกับพะมหากรุณาธิคุณ และ
เจ้าอยู่หัวฯ
การแสดงความจงรักภักดี
๒. โต๊ะลงนามถวาย
๒. ครูสาธิตวิธีการลงนามถวายพระพร ด้วยการถวาย
พระพร
ความเคารพ นั่งลงเขียนชื่อในสมุดลงนามถวายพระพร
๓. สมุดลงนามถวาย
ลุกขึ้นและถวายความเคารพอีกครั้ง ให้เด็กทดลอง
พระพร
ปฏิบัติหลายๆ ครั้ง
๔. ป้ายชื่อของเด็ก
๕. เครื่องเสียง
๓. เด็กและครูยืนตรง ร่วมกันร้องเพลง
๖. เพลงสรรเสริญ
สรรเสริญพระบารมี
พระบารมี
๔. เด็กและครูถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

๑. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็กเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๒. สังเกตผลงานการ
เขียนชื่อในสมุดลงนาม
ถวายพระพร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๕. เด็กเข้าแถว เพื่อร่วมลงนามถวายพระพร โดยจัด
โต๊ะลงนามถวายพระพร ๒ โต๊ะ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๑) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

๑. ความ
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
รับผิดชอบ
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีไม้
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์โดยใช้สาลีพัน
ตนเอง
ก้านแทนพู่กัน
๑.๓ ปั้นแป้งโด
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. การมีปฏิสัมพันธ์ ๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
ที่ดีกับผู้อื่น
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๒. การเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
เล่นของใช้
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
กับผู้อื่น
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก

๑. กระดาษ
๒. สีไม้
๓. สีโปสเตอร์
๔. สาลีพันก้าน
๕. แป้งโด

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์
เครื่องเล่นสนาม

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้
สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
(๖) การต่อของชิ้น
จับคู่ภาพหลักกับภาพชิ้นส่วนที่ เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
หายไปได้
สมบูรณ์

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป รูป
เรขาคณิต
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่ สังเกตการเล่นเกม
หายไป รูปเรขาคณิต การศึกษา

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงดนตรีได้
2. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. เล่าเป็นเรื่องต่อเนื่องได้
2. จาแนกสิ่งต่างๆ ตามที่
กาหนดได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๒) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทางระดับและ
พื้นที่

(3) การฟังเรื่องราว
ต่างๆ
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
๑. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กและครูพูดข้อตกลง ดังนี้
- ถ้าครูให้สัญญาณ “ตบมือ” ให้เด็กเดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรง นับ 1 – 5 ก้าว
- ถ้าครูให้สัญญาณเครื่องเคาะจังหวะให้เด็กเดินต่อ
เท้าไปข้างหน้า เป็นเส้นตรง นับ 1 – 5
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ในแต่ละครั้งให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงจากข้อ 2
4. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการหายใจเข้าออกช้าๆ

พระราชกรณียกิจ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
1. ความสนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงดนตรี
2. การเดินต่อเท้าถอย
หลัง เป็นเส้นตรง

สังเกตพฤติกรรม
1. เด็กและครูยืนตรง และร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญ 1. เพลง “สรรเสริญ 1. การเล่าเป็นเรื่อง
พระบารมี”
พระบารมี”
ต่อเนื่อง
2. ครูให้เด็กดูภาพพระราชกรณียกิจในหลวง
2. ภาพ
2. การจาแนกสิ่งต่างๆ
รัชกาลที่ 10 ด้านศาสนา การศึกษา เกษตรกรรม กีฬา พระราชกรณียกิจของ ตามที่กาหนด
ฯลฯ
ในหลวงรัชกาลที่ 10
3. เด็กเล่าเรื่อง พระราชกรณียกิจในหลวง
3. ธนบัตรในรัชกาลที่
รัชกาลที่ 10 ที่เด็กเคยเห็นหรือเคยได้ฟังมา และบอก 10 ใบละ 20 บาท

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเองได้
2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้
3. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
(5) การจาแนกสิ่ง
ต่างๆ

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับการ
ใช้กรรไกร การตัด
การปะ
(1) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง
(1) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์
4. ครูแบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสม
ประมาณ 2 – 3 กลุ่ม ครูนาธนบัตรใบละ 20 บาท
50 บาท และ 100 บาท ที่พิมพ์ออกใช้ใน
รัชกาลที่ 10 มาให้เด็กดู และสังเกตทั้งด้านหน้า
ด้านหลัง
5. สนทนาซักถามสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นจากธนบัตรถาม
เด็กว่ารู้ได้อย่างไร ว่าเป็นธนบัตรชนิดใด

50 บาท และ 100
บาท ตามจานวนกลุ่ม
4. ซองพลาสติกใส่
ธนบัตร

1. ครูจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ไว้ให้เด็กเลือกตามความ
สนใจ 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
กิจกรรมที่ 2 สร้างภาพด้วยการตัดภาพจากนิตยสาร
กิจกรรมที่ 3 พิมพ์ภาพด้วยสีน้า จากวัสดุธรรมชาติ
เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
2. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรมที่ 2 และที่ 3 ให้
เด็กฟัง
3. เด็กทากิจกรรม 2 กิจกรรมตามความสนใจ เมื่อ
เสร็จกิจกรรมแรก เด็กนาผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครู
เขียนประโยคที่เด็กเล่าใต้ภาพผลงานให้เด็กเห็นทิศ
ทางการเขียนตัวอักษร เด็กนาบัตรชื่อของตนเองไปดู
และเขียนตามในกระดาษผลงานของตนเอง แล้วนา
ผลงานติดในที่แสดงผลงาน แล้วไปทาอีก 1 กิจกรรม
4. เด็กทุกเล่มช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
บริเวณที่ทากิจกรรม

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4
3. นิตยสาร
4. กรรไกรปลายมน
5. กาว
6. สีน้า,พู่กนั
7. จานสี
8. วัสดุจากธรรมชาติ
เช่น ใบไม้ ดอกไม้
ฯลฯ

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม
1. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
2. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้ง
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

5. เด็ก 4 – 5 คน นาเสนอผลงานให้กลุ่มใหญ่ฟัง
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้
2. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้

(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

ของเล่นในมุมต่างๆ
1. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุมต่างๆ
ภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมี
ภายในห้องเรียน
ระเบียบวินัย
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
เล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกตพฤติกรรม
1. การเล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
2. การเก็บของเล่น
ของใช้ด้วยตนเอง

สังเกตพฤติกรรม
1. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกม “เดินต่อเท้า 1. ลูกบอลยาง ขนาด การเดินต่อเท้า
ถอยหลัง เป็นเส้นตรงไปโยนลูกบอลลงตะกร้า” เพื่อให้ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ถอยหลังเป็นเส้นตรง
เกิดความปลอดภัยและมีระเบียบ ขณะไป – กลับ ที่
ประมาณ 5- 6 ซม.
สนามเด็กเล่น
จานวนเพียงพอกับ
2. เด็กเดินเป็นแถวไปสนามเด็กเล่น
เด็ก
3. เด็กเข้าแถวตอนลึก จานวนแถวตามความเหมาะสม 2. ตะกร้าใส่ของ
เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนเล่นเกม
จานวนเท่ากับแถว
4. เด็กเล่นเกม “เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงไป
ตอนลึกของเด็ก
โยนลูกบอลลงตะกร้า”
5. เด็กผ่อนคลายด้วยการยืนหายใจ เข้า – ออก ช้าๆ
6. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบ
อนุกรมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(13) การเรียงลาดับ การเล่นเกม
สิ่งต่างๆ
เรียงลาดับรูป
เรขาคณิตแบบ
อนุกรม ตามลาพัง
หรือเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น

1. ครูแนะนาเกมเรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบอนุกรม
ครูอธิบายวิธีเล่นให้เด็กฟัง
2. ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆเล่นเกมการศึกษาชุดที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมเรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบ
อนุกรมจนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

สือ่

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม
1. เกมเรียงลาดับรูป การเรียงลาดับรูป
เรขาคณิตแบบอนุกรม เรขาคณิตแบบอนุกรม
2. เกมที่เคยเล่น

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
๑๓. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์ ๔
ลาดับ

๑๒. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

ด้านสังคม
๑๑.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๐.เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

๙. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
๘. ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

๔. แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผูอ้ นื่

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

๑. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ

1๑
1๒
1๓
1๔
1๕
16
17
18
19
20
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม
๑๓. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์ ๔
ลาดับ

๑๒. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

ด้านสังคม
๑๑.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๐.เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

๙. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
๘. ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย
๔. แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผูอ้ นื่

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

๑. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้

พัฒนาการ
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
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญของวันแม่
จากหนังสือเรื่อง แม่จ๋า
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 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๓)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๔)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.๔)
ตบช 2.2 (2.2.2)
ตบช 2.2 (2.2.๓)
ตบช 2.2 (2.2.๓)
มฐ ๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ ๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ ๓ ตบช ๓.๑ (๓.๑.๑)
มฐ.๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๒)
มฐ 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๒)
ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)
มฐ ๕ ตบช ๕.๔(๕.๔.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.๒)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒(๖.๒.๑)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.๑)
ตบช 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.๑)
ตบช 9.1 (9.1.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.๒ (9.๒.๑)
ตบช 10.1 (10.1.๒)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
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) การเล่นเครื่องเล่น อย่าง
ปลอดภัย

อนุบาลปีที่ ๒
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
การขว้างการจับ 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
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ ดนตรี

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

อนุบาลปีที่ ๓
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
1.2.1 (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

อนุบาลปีที่ ๒
(๕) การทางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๓
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
สังคม
สังคม
สังคม
1.2.1 (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
๑.๓.๑ (๑) การช่วยเหลือตนเองใน
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
กิจวัตรประจาวัน
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๓.๒ (๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของ
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้า
การปฏิบัติตนในความ
ในความเป็นไทย
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
เป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
ในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตาม
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่อาศัย ๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
และประเพณีไทย
ห้องเรียน
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
สติปัญญา
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
1.4.1 (๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(๓) การฟังเพลงนิทาน
ต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ
นิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ
(12) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
สิ่งต่างๆ
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการ
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมี
อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
ผู้ชี้แนะ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
คา และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
จากบนลงล่าง
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยค
นิทาน
จากนิทาน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
1.4.2 (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
รูปร่างรูปทรง
อย่างเหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
รูปทรง
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ ความยาว ความสูง
ในชีวิตประจาวัน
น้าหนัก ปริมาตร

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
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง

อนุบาลปีที่ ๓
(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
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๖. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่
พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราช
กรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย สัญลักษณ์วันแม่คือดอกมะลิซึ่งหมายถึงความรัก อันบริสุทธ์ของแม่ที่มีต่อลูก แม่เป็นผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต
และมีความสุข สิ่งที่ลูกควรตอบแทนพระคุณแม่คือ ลูกเป็นเด็กดี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทากิจกรรม 1. เล่น ทากิจกรรมใน 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข ปลอดภัยของตนเองและ และปฏิบัติกับผู้อื่น
การเล่นและปฏิบัติกับ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
นิสัยที่ดี
ผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย (๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์(แท่งไม้บล็อก)
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑.เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๔ รับลูกบอลที่
อย่างคล่องแคล่ว
กระดอนขึน้ จากพื้นได้
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้

๒.รับลูกบอลที่
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กระดอนขึ้นจากพื้นได้ (๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ

สาระที่ควรเรียนรู้
๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หนังสือและตัวหนังสือ จาก
หนังสือเรื่อง นมจากเต้า
๒.พระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที๙่
๓.ความสาคัญของวันแม่
แห่งชาติ
๔.สัญลักษณ์ของวันแม่
แห่งชาติ ดอกไม้ และธง
๕.การทาความเคารพและการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อแม่

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

2.2 ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กัน

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
๓ ร้อยลูกปัดเป็นกาไล ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ได้
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
0.๒5 ซ.ม.ได้
และการสร้างจากแท่งไม้บล็อก
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีกการตัด การปะและร้อย
วัสดุ

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

3.2.1 กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

๔. กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ

สาระที่ควรเรียนรู้
๖.การทาบัตรอวยพรวันแม่
๗.การร้อยกาไล กราบแม่
๘.การนับ การจาแนกและ
เปรียบเทียบ ๑-๗
๙.การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๑๐.การจับคู่ภาพเหมือน
การจับคู่ภาพกับจานวน
(ตัวเลข)
การต่อภาพให้สมบูรณ์
การเรียงลาดับเหตุการณ์
การจับคูภ่ าพกับสัญลักษณ์
(บัตรคา)

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม

๕.๒ มีความเมตตา
กรุณา มีน้าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน

5.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

๕. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆกับผู้อื่น
ได้ด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

7.2 มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย ได้ตาม
กาลเทศะ

๖.ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย ได้ตาม
กาลเทศะ

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน ๗.ฟังและพูดโต้ตอบ 1.4.1 การใช้ภาษา
จบและ สนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับนิทานเรื่องนม (๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง จากเต้าได้
จองบทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
กับเรื่องที่ฟัง
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

9.1.๒ เล่าเป็นเรื่องราว ๘. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ต่อเนื่องได้
ได้

9.2 อ่าน เขียนภาพและ 9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คาพร้อมทั้ง
สัญลักษณ์ได้
ชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ

๙.อ่านภาพสัญลักษณ์ (๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดย
คาพร้อมชี้หรือกวาด กวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป
ตามองจุดเริ่มต้นและ ขวา จากบนลงล่าง
จุดจบของข้อความได้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง

๑๐. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเองได้

(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อ
ของตน หรือคาคุ้นเคย
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมาย
กับตัวเด็กและคาคุ้นเคย

10.1 มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

๑๑. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงของ
การทาแป้งข้าวเหนียว
ได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
และรูปร่างรูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11 มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้

๑๑.๑ ทางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

สภาพที่พงึ ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป
๑๐.๑.๓ จาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

๑๒.จับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ได้

๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย
๕ ลาดับ
11.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะ เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลง แปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

๑๔. เล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์แม่ลูกได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

๑3. เกมจาแนก
สัญลักษณ์วันแม่

๑๕. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดี 12.2 มีความ
ต่อการเรียนรู้และมี
สามารถในการ
ความสามารถในการแสวงหา แสวงหาความรู้
ความรู้ได้

สภาพที่พงึ ประสงค์
12.2.๑ ค้นหาคาตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

๑๖. ค้นหาคาตอบข้อ 1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่ การแสวงหาความรู้
หลากหลายด้วยตนเอง (๑) การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

สาระที่ควรเรียนรู้

วันที่
1

๒

3

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยวันแม่
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

การเคลื่อนไหว
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
เคลื่อนที่ประกอบเพลง ๑. คาดคะเนจากปกหนังสือเรื่องนมจากเต้า
๒. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
นมจากเต้า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ไปในทิศทาง ระดับ
๑. แนะนาองค์ประกอบของหนังสือและฝึก
และพื้นที่อย่างอิสระ การตั้งคาถาม จากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
๒.ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๓. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกไม้
และธง
การเคลื่อนไหว
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
เคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ ๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคาปาก
ประกอบแท่งไม้บล็อก เปล่าจากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
๒. การทาความเคารพและการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องต่อแม่
๓. การทาบัตรอวยพรวันแม่

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

๑. ปั้นแป้งข้าวเหนียว
เป็นลูกปัด

มุมประสบการณ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมภาพตัดต่อ
อย่างน้อย ๔ มุม
หน้าปกนิทานนมจาก
มุมหนังสือ
เต้า
วางหนังสือเกี่ยวกับ
แม่ลูก

๑. การพิมพ์ภาพจาก
ดอกมะลิ
๒. การสร้างรูปจาก
แผ่นกระดาษเจาะรู

มุมสร้างสรรค์
การเล่นน้า - เล่น
จัดวางอุปกรณ์
ทราย
เกี่ยวกับการร้อย
ลูกปัดต่างๆเพื่อฝึก
การร้อยมาลัย

๑. การพิมพ์ภาพจาก
ดอกมะลิ
๒. การทาบัตรวันแม่
ด้วยการตัดปะเป็นสาม
มิติ

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

เกมจาแนก
สัญลักษณ์วันแม่

เกมรับส่งลูกบอล ๒ เกมเรียงลาดับ
แถวกระดอนจาก เหตุการณ์แม่กับลูก
พื้น

วันที่

4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่เลียนแบบ
ท่าทางสัตว์ต่างๆที่มใี น
นิทาน นมจากเต้า

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและการปิดคา
ให้เด็กทายจากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
๒. การทาการ์ดอวยพรวันแม่
๓. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ
๑-๗

การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่แสดงท่าทาง
เป็นผู้นา และผู้ตาม

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
การร้อยกาไลลูกปัด
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและอาสาสมัคร จากแป้งข้าวเหนียวทา
เด็กอ่านคาจากนิทานเรื่องนมจากเต้า
มาลัยกราบแม่
๒. การร้อยมาลัย กราบแม่
๓. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ
๑-๗

๑. การสร้างรูปจาก
แผ่นกระดาษเจาะรู

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

การละเล่นของไทย เกมจับคู่ภาพกับ
โป้ง แปะ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากหนังสือ
นมจากเต้า

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

๕.การเล่นเกมส่งลูก เกมจับคู่ภาพกับ
จานวนทีเ่ ท่ากัน
หาแม่
1–๗
(ตัวเลขกับแท่งไม้)

๒. การทาบัตรวันแม่
ด้วยการตัดปะเป็นสาม
มิติ

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วย วันแม่ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลง นมจากเต้า
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่อย่างอิสระ
๓. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ประกอบ
แท่งไม้บล็อก
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางสัตว์
ต่างๆ ที่มีในหนังสือนมจากเต้า
๕. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แสดงท่าทางเป็นผู้นา
และผู้ตาม

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. มุมหนังสือแนะนาหนังสือเรื่องนม
จากเต้าและหนังสือเกี่ยวกับแม่ลูกและ
รูปพระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๒. มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์
เกี่ยวกับการร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึก
การร้อยมาลัย
๓. มุมบล็อก
๔. มุมวิทยาศาสตร์

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือเรื่อง
นมจากเต้า
๒. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
๓. ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๔. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกไม้ และธง
๕. การทาความเคารพและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อแม่
๖. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๗. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ ๑ - ๗

หน่วย
วันแม่
5.กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า – เล่นทราย(2 วัน)
๓. เกมรับส่งลูกบอล ๒ แถวกระดอนจากพื้น
๔. การละเล่นของไทย โป้ง แปะ
๕. การเล่นเกมส่งลูกหาแม่
๘. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ ๑-๗

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นลูกปัด
๒. การสร้างรูปจากแผ่นกระดาษเจาะรู
๓. การพิมพ์ภาพจากวัสดุต่างๆ
๔. การทาบัตรอวยพรวันแม่ด้วย
การตัดปะเป็นสามมิติ
๕. การร้อยลูกปัดจากแป้งข้าวเหนียว
เป็นกาไล

6.กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อหน้าปกนิทานนมจากเต้า
๒. เกมจาแนกสัญลักษณ์วันแม่
๓. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์แม่กับลูก
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา)พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากนิทานนมจากเต้า
๕. เกมจับคู่ภาพกับจานวนที่เท่ากัน ๑ - ๗ (ตัวเลขกับแท่ง
ไม้)

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น ทาท่าทาง
ประกอบเพลง
นมจากเต้าและ
ปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง และดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
นมจากเต้าได้

(๓) การฟัง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. สถานที่ต่างๆ ใน
โรงเรียนและทาความ
รู้จักกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. แนะนาเพลงนมจากเต้าโดยร้องให้เด็กฟัง
1 รอบ
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
4. ให้เด็กทาท่าทางประกอบ เพลงนมจากเต้า
อย่างอิสระ
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หันหน้าจับคู่แล้ว
กล่าวคาว่า “รักแม่ค่ะ รักแม่ครับ”
๖. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
เช่น แทมบูลิน
2. เพลงนมจากเต้า

สังเกต
การเล่น ทาท่าทาง
ประกอบเพลง
นมจากเต้าและปฏิบัติกับ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
จากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
1.๑ นาหนังสือเรื่องนมจากเต้ามาให้เด็กดู
หน้าปกหนังสือ
๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน

๑. หนังสือเรื่อง
นมจากเต้า
๒. พระบรมฉายาลักษณ์
ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙

สังเกต
การฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนมจากเต้า
ได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๑๗) การคาดเดา คา
วลีหรือประโยค ที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ปั้นแป้งข้าว
เหนียว เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมี
การดัดแปลง
เพิ่มขึ้นได้

(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีกการตัด
การปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ ครูอ่านหนังสือเรื่องนมจากเต้า
จนจบ โดยชี้คาตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากหนังสือ
เรื่องนมจากเต้าในหนังสือมีใครบ้าง กาลังทาอะไร
แม่ของคนไทย เด็กรู้จักไหม คือใคร
๒. นาพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ มาให้เด็กดู สนทนาถึงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชน
ชาวไทย
๑.ปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นลูกปัด
๒. ครูสาธิตการทาแป้งข้าวเหนียวให้เด็กดู
๒.๑ การนาแป้งข้าวเหนียว ๒ ส่วน กาวลา
เท็กซ์
๑ ส่วน ผสมกวนให้เข้ากัน
๒.๒ นาไปกวนบนเตาจนแป้งเดือด
๒.๓ รอแป้งเย็น ผสมสีตามต้องการนวดให้เข้า
กัน

สือ่

1. แป้งข้าวเหนียว
2. กาวลาเท็กซ์
๓. สีน้าหรือสีผสม
อาหาร
4. โลชั่นทาผิวหรือ
น้ามันพืช
5. ไม้รองปั้นดินน้ามัน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
๑. การปั้นแป้งข้าวเหนียว
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง โดย
มีการดัดแปลงเพิ่มขึ้นได้
๒. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงของ
การทาแป้งข้าวเหนียวได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๒. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
ของการทาแป้ง
ข้าวเหนียวได้

(๓) การทางานศิลปะที่
นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้า

๒.๔ เด็กทดลองผสมสีแป้งเองโดยทามือด้วย
โลชั่นเพื่อไม่ให้แป้งติดมือ และปั้นลูกปัดตาม
ความคิดตนเอง เจาะรูลูกปัดด้วยหลอดพลาสติกที่
ดื่มนม
๒.๕ นาลูกปัดเรียงผึ่งลมไว้ให้แห้งประมาณ
๒ – ๓ วัน

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆกับผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ในห้องเรียน
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องนมจากเต้า
และหนังสือเกีย่ วกับแม่ลูกและ
รูปพระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึกการร้อยมาลัย
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
กับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรมใน
สนามเด็กเล่นและ
ปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
เกมการศึกษา
(๒) การเล่นรายบุคคล
การเล่นภาพตัดต่อ
เล่นเกมภาพตัดต่อ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
ภาพปกนิทานนม (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติม
จากเต้าได้
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สนามเด็กเล่น
- อุปกรณ์ปีนป่าย
- อุปกรณ์การทรงตัว

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

๑. แนะนาเกมภาพตัดต่อภาพปกจากหนังสือ
นมจากเต้า
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกม
ที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมภาพตัดต่อภาพ
ปกหนังสือนมจากเต้า
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
ภาพปกนิทาน
นมจากเต้าได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวเคาะ
จังหวะ
เล่น ทากิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ร่างกายไปใน
ทิศทาง ระดับ
พื้นที่ และปฏิบัติ
กับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. กล้าพูด
กล้าแสดงออก
๒. ค้นหาคาตอบ
ข้อสงสัยต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หนังสือและตัวหนังสือ
นิทานเรื่อง นมจากเต้า
๒.ความสาคัญของวันแม่
แห่งชาติ
๓.สัญลักษณ์ของวันแม่
แห่งชาติ ดอกไม้ และธง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่อย่างอิสระเช่น ให้เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ
ห้องด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ ไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่ภายในห้องเรียน ได้ยินสัญญาณหยุดให้
หยุดในท่านั้น แล้วบอกว่าตนเองเคลื่อนที่ด้วย
ท่าทางอะไร
2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายไป
ในทิศทาง ระดับ พื้นที่
และปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
จากนิทานเรื่องนมจากเต้า
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่องนมจากเต้า
พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
เนื้อเรื่อง

๑. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
๒. สีเทียน
๓. ธงสัญลักษณ์วันแม่
๔. ดอกมะลิ

สังเกต
๑. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก
๒. การค้นหาคาตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆด้วยตนเองได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสาคัญของ
สิ่งต่างๆ
(๗) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทาต่างๆ
(๑) การสารวจสิ่ง
ต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามใน
เรื่องที่สนใจ
กิจกรรมศิลปะ
(๒) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
และการเล่นกับสี
๑. สร้างภาพและ (๕) การหยิบจับ
พิมพ์ภาพ
การใช้กรรไกร
เพื่อสื่อสาร
การฉีก การตัด
ความคิด
การปะ
ความรู้สึกของ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทาน
เรื่องนมจากเต้า ใครดูแลลูกๆ ตอนเล็ก
๑.๔ ถ้าไม่มีแม่เราจะเป็นอย่างไร
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
และสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกไม้ และธง
๓. นาดอกมะลิที่เป็นดอกตูมและบาน มาให้เด็ก
สารวจและจาแนกเปรียบเทียบลักษณะมีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๓ - ๕ คน
เลือกทากิจกรรม
๑. การสร้างรูปจากแผ่นกระดาษเจาะรู
๑.๑ เจาะกระดาษแข็ง(กระดาษหลังรูป)
ระยะห่างประมาณ ๑ นิ้ว
๑.๒ เด็กนาเชือก มาร้อยผ่านรูต่างๆตาม
ความคิดจินตนาการ

๑. กระดาษแข็งเจาะรู
๒. เชือกผูกรองเท้าสี
ต่างๆ
๓. สีน้า
๔. ดอกมะลิซ้อน
(ดอกไม้ประดิษฐ์)
๕. กระดาษขาวเทา

สังเกต
การสร้างภาพและพิมพ์
ภาพ เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงเพิ่มขึ้นได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงเพิ่มขึ้น
ได้

(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ กับผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๒. การพิมพ์ภาพจากวัสดุต่างๆ
๒.๑ เด็กพิมพ์ภาพจากดอกมะลิ ให้เป็นบัตร
อวยพรบนกระดาษขาวเทา
๒.๒ คิดคาอวยพร ครูช่วยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง
ให้เด็กเขียนจริงในบัตรอวยพร
๓. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ ได้แก่
ห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องนมจากเต้า
และหนังสือเกี่ยวกับแม่ลูกและรูป
พระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึกการร้อยมาลัย
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
กับผู้อนื่ ได้ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมการเล่น
ทรายอย่าง
ปลอดภัยได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

เกมการศึกษา
(๕) การคัดแยก
เล่นเกมจาแนก
การจัดกลุ่มและ
สัญลักษณ์วันแม่ได้ การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นทราย
1. นาเด็กลงเล่นที่ลานทราย ฝึกให้เด็กเป็นผู้นา
สิ่งของไปฝังซ่อนเพื่อให้เพื่อนหา เช่น เปลือกหอย
รูปจาลองกระดูกสัตว์
2. เล่นกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนม ประดิษฐ์สิ่งของ
ต่างๆ
3. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กทาความสะอาดลานทราย
และตนเอง

การจาแนกสิ่งต่างๆ

สือ่
๑. ลานทราย และอ่าง
น้าในสนาม
๒. อุปกรณ์แบบพิมพ์
ต่าง ๆ
๓. อุปกรณ์ใช้ ฝังใน
ทราย เช่น เปลือกหอย
หุ่นจาลองต่าง ๆ

แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒-๓ คน
เกมจาแนกสัญลักษณ์
1. แนะนาเกมใหม่ เล่นเกมจาแนกสัญลักษณ์วัน วันแม่
แม่ได้
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสมัครใจมอบเกมใหม่ให้
เด็ก 1 กลุ่ม ไม่ซ้ากลุ่มเดิม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่มี
อยู่แล้วหมุนเวียนจนหมดเวลา
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
การเล่นทรายอย่าง
ปลอดภัยได้

สังเกต
การเล่นเกมจาแนก
สัญลักษณ์วันแม่ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(2) การเคลื่อนไหว
เล่น ทากิจกรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์
การเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวโดย
เชิงสร้างสรรค์
ควบคุมตนเองไปใน
ประกอบอุปกรณ์ ทิศทาง ระดับและ
แท่งไม้บล็อก กับ พื้นที่
ผู้อื่นอย่าง
(๑) การเล่นเครื่องเล่น
ปลอดภัย
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้บล็อก

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ 1. แท่งไม้บล็อก ให้
มากกว่าจานวนเด็ก
อุปกรณ์ แท่งไม้บล็อก โดยให้เด็กเลือกไม้
บล็อกและ คิดท่าทางเคลื่อนไหวขึ้นเองได้ยิน 2. เครื่องเคาะจังหวะ
สัญญาณหยุด ให้จับกลุ่มรวมกัน เริ่มจากจับคู่
จับกลุ่มเล็ก จับกลุ่มใหญ่ นับและบอกจานวน
เพื่อนด้วย สร้างรูปตามจินตนาการ และเล่า
ให้เพื่อนกลุ่มใหญ่ฟัง
๒. เปลี่ยนกลุ่มและรูปทรงทุกครั้งที่เริ่มต้น
เคลื่อนไหวใหม่
3. เคลื่อนไหวอีก 2 - 3 ครั้ง กาหนดตาม
ความสนใจและเวลา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
เชิงสร้างสรรค์ประกอบแท่งไม้บล็อก
กับผู้อื่นอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

(๑) การปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย
(๑๐) การอ่านหนังสือ
๑. ปฏิบัติตนใน
ภาพ นิทาน
การทักทาย ตาม หลากหลายประเภท
มารยาทไทยได้ตาม รูปแบบ
กาลเทศะ
(๑๓) การสังเกตทิศ
๒. อ่านภาพ
ทางการอ่านตัวอักษร
สัญลักษณ์ คา
คา และข้อความ
พร้อมชี้หรือกวาด (๑๔) การอ่านและ
ตามองข้อความ
ชี้ข้อความโดยกวาด
ตาม
สายตาตามบรรทัด
บรรทัดได้
จากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง
(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
นมจากเต้า
๒. การทาความเคารพ
และการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องต่อแม่
๓. บัตรอวยพรวันแม่
๔. การนับ การจาแนก
และเปรียบเทียบ ๑ - ๗

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
จากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องนมจากเต้า
พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่าน
ถึงคาที่พบบ่อย
๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย
เช่น น_จากเต้า (นมจากเต้า)
๑.๓ สนทนาจากนิทานเด็กดีควรปฏิบัติตนต่อ
แม่อย่างไร
๒. เด็กปฏิบัติตนทาความเคารพแม่
๓. ครูนาบัตรอวยพรวันแม่ เป็นรูปดอกไม้ ๗ ดอก
สามมิติ มาให้เด็กดู
๔. เด็กนับดอกไม้ จาแนกและเปรียบเทียบว่ามี
ดอกไม้ลักษณะ สีอย่างไร

๑. หนังสือเรื่อง
นมจากเต้า
๒. แถบประโยค
๓. กระดาษโปสเตอร์สี
หน้าเดียว ๘ สี
๔. กระดาษโปสเตอร์สี
๒ หน้า

สังเกต
๑. การปฏิบัติตนในการ
ทักทาย ตามมารยาทไทย
ได้ตามกาลเทศะ
๒. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทาบัตรอวยพร
วันแม่ เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและ
ร้อยวัสดุ
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. การพิมพ์ภาพจากดอกมะลิ
๒. การทาบัตรอวยพรวันแม่ด้วยการพับและตัดปะ
เป็นสามมิติ
๑.๑ เด็กทาบัตรอวยพรวันแม่ รูปดอกไม้ ๗
ดอก เป็นสามมิติ จากกระดาษสีหน้าเดียว
๑.๒ ครูสาธิตและเด็กเลือกทาดอกไม้จาก
กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับครึ่งกระดาษ ๓ ครั้ง
แล้วตัดปลายให้โค้ง

1. กระดาษวาดภาพ
๒. สีน้า
๓. กระดาษโปสเตอร์สี
หน้าเดียว ๘ สี
๔. กระดาษโปสเตอร์สี
๒ หน้า

กระดาษจะเป็น ๘ ส่วน ตัดออก ๑ ส่วน ๑ ดอก
จะมี ๗ กลีบติดกาวให้ต่อกันไว้
๑.๓ ทาดอกไม้ให้ได้ ๗ ดอก นามาวางเรียงบน
กระดาษสีที่พับครึ่งไว้เพื่อทาบัตรอวยพร เมื่อเปิด
จะเป็นสามมิติ
๓. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การทาบัตรอวยพรวันแม่
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

สือ่

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆกับผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ ได้แก่
ห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องนมจากเต้า
และหนังสือเกี่ยวกับแม่ลูกและรูป
พระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึกการร้อยมาลัย
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
การเล่นน้ากับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

(๔) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

การเล่นน้า

๑. ลานทราย และอ่างน้าใน
1. อุปกรณ์สาหรับเล่นน้าหรือสระเล่นน้า เพื่อให้ สนาม
๒. อุปกรณ์แบบพิมพ์ ต่างๆ
เด็กได้รู้จักธรรมชาติของน้า การตวงวัด การเท
๓. อุปกรณ์ เล่นน้า เช่นของ
การตัก
ที่จม - ลอย
๒. คุณสมบัติของสิ่งของเมื่ออยู่ในน้า ต่างกัน
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ ๔. อุปกรณ์ใช้ ฝังในทราย
เช่น เปลือกหอย หุ่นจาลอง
ทาความสะอาดตนเอง
ต่าง ๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ กับผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

(๑๔) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
เล่นเกมเรียงลาดับ
หรือเหตุการณ์ตาม
เหตุการณ์จาก
ช่วงเวลา
หนังสือภาพนม
จากเต้าได้

สาระที่ควรเรียนรู้
เรียงลาดับเหตุการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒ - ๓ คน
1. แนะนาเกมใหม่ เกมเรียงลาดับเหตุการณ์จาก
หนังสือภาพนมจากเต้า
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่
แล้วหมุนเวียนกัน
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

เกมเรียงลาดับเหตุการณ์
จากหนังสือภาพนมจากเต้า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต การเล่นเกม
เรียงลาดับเหตุการณ์
แม่ลูกได้จากหนังสือ
ภาพนมจากเต้า

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหว (๔) การเล่นบทบาท
สมมติ
และจังหวะ
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
เล่น ทาท่าทาง
ควบคุมตนเองไปใน
เลียนแบบสัตว์ต่างๆ ทิศทาง ระดับและพื้นที่
ที่มีในนิทาน นมจาก
เต้าและปฏิบัติกับ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คาพร้อม
ชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
ได้

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา
วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกีย่ วกับหนังสือและ
ตัวหนังสือจากหนังสือ
เรื่องนมจากเต้า
๒. การนับ
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ ๑-๗

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ขออาสาสมัครแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เครื่องเคาะจังหวะ
ที่มีในหนังสือนมจากเต้า โดยเด็กเคลื่อนไหวไป
ตามความคิดของตน เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
หยุดในท่านั้น แล้วบอกต่อกลุ่มใหญ่ว่า เคลื่อนไหว
เลียนแบบใคร
2. เริ่มใหม่อีก 2 - 3 ครั้งดูความคิดและการ
แสดงออกของเด็ก กาหนดตามความสนใจและ
เวลา

สังเกต
การเล่น ทาท่าทาง
เลียนแบบสัตว์ต่างๆที่มีใน
หนังสือ นมจากเต้าและ
ปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องนมจากเต้า
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องนมจาก
เต้าพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิด
คาให้เด็กทาย เมื่ออ่านคาที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคาเองและให้เพื่อนทาย

สังเกต
๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้
๒. การปฏิบัติตนในการ
ทักทาย การกราบแม่
ตามมารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

1. หนังสือนิทานเรื่อง
นมจากเต้า
2. กระดาษขาว - เทา
แผ่นใหญ่
๓.กระดาษกาวสาเร็จรูป
(Post it)

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. ปฏิบัติตนใน
การทักทาย
การกราบแม่
ตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

นิทาน
(๑) การเล่นบทบาท
สมมติ การปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
และคาคุ้นเคย
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การหยิบจับ
สร้างสรรค์
การใช้กรรไกร การฉีก
๑. ทาบัตรอวยพร การตัด การปะและ
วันแม่และสร้างภาพ ร้อยวัสดุ
ด้วยเชือก เพื่อ
(๓) การให้ความร่วมมือ
สื่อสารความคิด
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ความรู้สึกของ
ต่างๆ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กระดาษแข็งเจาะรู
๒. เชือกผูกรองเท้าสี
ต่างๆ
๓. กระดาษโปสเตอร์สี
หน้าเดียว ๘สี
๔. กระดาษโปสเตอร์สี
๒ หน้า

สังเกต
๑. การทาบัตรอวยพรวัน
แม่และสร้างภาพด้วยเชือก
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลง
๒. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ตรวจผลงาน

2. สนทนากับเด็กจากหนังสือเรื่องนมจากเต้า
ทุกคนเกิดมามีแม่ แม่เป็นผู้มีพระคุณ เราควร
ปฏิบัติตนต่อแม่อย่างไร
๓. เด็กช่วยกันคิดวิธีปฏิบัติตนต่อแม่อย่างไร
การแสดงความเคารพแม่แห่งชาติและแม่ของเรา
๔. เด็กทดลองปฏิบัติการแสดงความเคารพ
ครูคอยแนะนาให้ทาอย่างถูกต้อง

๑. การสร้างรูปจากแผ่นกระดาษเจาะรู
๑.๑ เจาะกระดาษแข็ง(กระดาษหลังรูป
ระยะห่างประมาณ ๑ นิ้ว
๑.๒ เด็กนาเชือก มาร้อยผ่านรูต่างๆตาม
ความคิด
๒.การทาบัตรอวยพรวันแม่ด้วยการพับและตัดปะ
เป็นสามมิติ
๒.๑ เด็กทาบัตรอวยพรวันแม่ รูปดอกไม้ ๗
ดอก เป็นสามมิติ จากกระดาษสีหน้าเดียว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

๒. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
๓. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆกับ
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๒.๒ ครูสาธิตการทาดอกไม้จากกระดาษ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส พับครึ่งกระดาษ ๓ ครั้ง แล้วตัด
ปลายให้โค้ง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

กระดาษจะเป็น ๘ส่วน ตัดออก ๑ส่วน ๑ดอกจะมี
๗กลีบติดกาวให้ต่อกันไว้
๒.๓ ทาดอกไม้ให้ได้ ๗ ดอก นามาวางเรียงบน
กระดาษสีที่พับครึ่งไว้เพื่อทาบัตรอวยพร เมื่อเปิด
จะเป็นสามมิติ
๓. ทางานสาเร็จแล้ว เล่าผลงานของตนต่อเพื่อน
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
มุมประสบการณ์
ความสนใจ ได้แก่
ในห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องนมจากเต้า
และหนังสือเกี่ยวกับแม่ลูกและรูป
พระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึกการร้อยมาลัย
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์

การประเมินพัฒนาการ
๓. การเขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
กับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเกมการละเล่น
ของไทย โป้ง แปะ
ได้อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง
เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตร
ตรวจสอบจาก
นิทานนมจากเต้าได้

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

(๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพกับบัตรคา
การเปรียบเทียบและ พร้อมบัตรตรวจสอบ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

๑. การเล่นเกมการละเล่นของไทย โป้งแปะ
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
และทาความสะอาดตนเอง
แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒ - ๓ คน
1. แนะนาเกมใหม่ เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตรตรวจสอบจาก
นิทาน
นมจากเต้า
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

แผ่นภาพอธิบาย
กิจกรรม โป้งแปะ

สังเกต
การเล่นเกมการละเล่นของ
ไทย โป้งแปะได้อย่าง
ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

1. เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากนิทานนมจากเต้า
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
บัตรคา พร้อมบัตร
ตรวจสอบได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น กิจกรรมการ
ปฏิบัติตามคาสั่ง
และข้อตกลง
การเป็นผู้นา ผู้ตาม
และปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. การเคลื่อนไหว การปฏิบัติตามคาสั่งและ
เครื่องเคาะจังหวะ
ข้อตกลง การเป็นผู้นา ผู้ตาม
2. ให้เด็กคิดท่าทางตนเองตามจินตนาการ
สร้างสรรค์และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. เปลี่ยนผู้นาไปเรื่อย ๆผู้นาต้องคิดท่าทางแปลก
ใหม่ไม่ซ้าผู้อื่น จนหมดเวลา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่น กิจกรรม
การปฏิบัติตามคาสั่งและ
ข้อตกลงการเป็นผู้นา
ผู้ตามและปฏิบัติกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพ
สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความได้
๒. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๑๙) การเห็นแบบอย่าง
การเขียนที่ถูกต้อง
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก คา
คุ้นเคย

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ จากหนังสือ
เรื่องนมจากเต้า
๒.การร้อยมาลัย กราบแม่
๓. การนับ การจาแนก
และเปรียบเทียบ
๑-๗

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
หนังสือเรื่องนมจากเต้า
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องนมจากเต้า
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจ คา วลีหรือ
ประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
๓. สนทนากับเด็กให้นับภาพในหนังสือ
นมจากเต้ามีแม่จานวนเท่าไรและมีลูกจานวน
เท่าไร
๔. แม่กับลูกมีจานวนเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร
๕. ให้เด็กหยิบของเล่นไม้บล็อกคนละ ๑ แท่ง
๖. ให้เด็กเคลื่อนไหวจับคู่ จับกลุ่มเล็ก จับกลุ่ม
ใหญ่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ จนถึง ๗
๗. ให้นาบล็อกมารวมกัน โดยครูยกบัตรเลข
พร้อมอ่าน แล้วนับไม้บล็อกทั้งหมดแต่ละกลุ่มได้
เท่าไร
๘.เปลี่ยนกลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆ ดูความสนใจของเด็ก

๑. หนังสือเรื่องนม
จากเต้า
๒. อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเขียน
๓. บัตรคา สัญลักษณ์
๔. ไม้บล็อก
๕. บัตรตัวเลข๑-๗

สังเกต
๑. การอ่านภาพ
สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความได้
๒. การเขียนชื่อของ
ตนเองหรือข้อความตาม
แบบด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยลูกปัดเป็นกาไล
ได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆกับ
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะและร้อยวัสดุ

๑. การร้อยกาไลลูกปัดจากแป้งข้าวเหนียวทา
มาลัยกราบแม่
2. เด็กร้อยลูกปัด จากแป้งข้าวเหนียวที่ปั้นไว้เมื่อ
วันจันทร์ให้เป็นกาไลคล้องมือแม่ เด็กออกแบบ
ด้วยตนเอง
๓. ร้อยมาลัยเสร็จแล้วนัดลูกปัดพร้อมกัน
4. นาผลงานที่สาเร็จมานาเสนอ
5. อภิปรายเราจะนาผลงานไปให้ใคร

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีน้า สีเทียน
3. จานสี
4. แก้ว
5. ลูกปัดแป้งข้าวเหนียว
6. เชือกร้อย

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

มุมประสบการณ์ใน
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ห้องเรียน
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องนมจากเต้าและ
หนังสือเกี่ยวกับแม่ลูกและรูป
พระราชกรณียกิจที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ร้อยลูกปัดต่างๆเพื่อฝึกการร้อยมาลัย
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สาระที่ควรเรียนรู้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕
ซม.ได้

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
กับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้น
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ตาแหน่ง
พื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

(๑๓) การจับคู่ การ จับคู่ภาพกับจานวนที่
เปรียบเทียบและการ เท่ากัน ๑ - ๗
เล่นเกมจับคู่ภาพกับ เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
จานวนที่เท่ากัน
ตามลักษณะ ความ
1 – ๗ ได้ (ตัวเลข ยาว ความสูง
กับแท่งไม้)
น้าหนัก ปริมาตร
เกมการศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

การเล่นเกมรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
เกมรับลูกบอลที่
๑. แบ่งกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๔ - ๖ คน
กระดอนขึ้นจากพื้นได้
๒. อธิบายวิธีเล่นรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น
โดยให้ยืนเป็นสองแถว หันหน้าหากันส่งลูกบอลลง
พื้นให้กระดอนขึ้นจากพื้น แล้วจึงรับด้วย ๒ มือ
แล้วส่งต่อแบบเดียวกันให้เพื่อนคนต่อไป
๓. สาธิตการเล่นให้ดูก่อนหนึ่งรอบ
๔. ให้เด็กเล่นพร้อมกัน กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้
ตบมือพร้อมกันแล้วนั่งลง
๖. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ
ทาความสะอาดตนเอง

สังเกต
การรับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้นได้

แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒ - ๓ คน
1. แนะนาเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพกับจานวนที่
เท่ากัน 1 – ๗ (ตัวเลขกับแท่งไม้)
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จานวนที่เท่ากัน
1 – ๗ (ตัวเลขกับแท่งไม้)

เกมจับคู่ภาพการแสดง
จานวน ๑ – ๗ (ตัวเลข
กับแท่งไม้)

เลขที่ ชื่อ

1

2

3

4

5

6

7
15.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรูส้ ึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง
16.ค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

14.เล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์
แม่ลูกได้

13.เกมจาแนกสัญลักษณ์วันแม่

ด้าน
สังคม
9.อ่านภาพสัญลักษณ์พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
ได้
10.เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้
11.บอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของการทาแป้งข้าวเหนียว
ได้
12.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

8.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้

7.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับหนังสือ
เรื่องนมจากเต้าได้

ด้านอารมณ์

6.ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ

5.ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับผู้อนื่ ได้
ด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

3.ร้อยลูกปัดเป็นกาไลได้

1.เล่นทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างปลอดภัย
2.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่ ชื่อ

8

9

10

11

12

13

14
15.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรูส้ ึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง
16.ค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

14.เล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์
แม่ลูกได้

13.เกมจาแนกสัญลักษณ์วันแม่

ด้าน
สังคม
9.อ่านภาพสัญลักษณ์พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
ได้
10.เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้
11.บอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของการทาแป้งข้าวเหนียว
ได้
12.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

8.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้

7.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับหนังสือ
เรื่องนมจากเต้าได้

ด้านอารมณ์

6.ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ

5.ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับผู้อนื่ ได้
ด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

3.ร้อยลูกปัดเป็นกาไลได้

1.เล่นทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างปลอดภัย
2.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่ ชื่อ

15

16

17

18

19

20

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
15.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรูส้ ึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง
16.ค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

14.เล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์
แม่ลูกได้

13.เกมจาแนกสัญลักษณ์วันแม่

ด้าน
สังคม
9.อ่านภาพสัญลักษณ์พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
ได้
10.เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้
11.บอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของการทาแป้งข้าวเหนียว
ได้
12.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

8.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้

7.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับหนังสือ
เรื่องนมจากเต้าได้

ด้านอารมณ์

6.ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ

5.ช่วยเหลือและแบ่งปันให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับผู้อนื่ ได้
ด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

3.ร้อยลูกปัดเป็นกาไลได้

1.เล่นทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างปลอดภัย
2.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติติปัญญา

หมาย
เหตุ

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 ด้วยเศษ
วัสดุ
(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 และ การร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(5) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนใน ความเป็นไทย
(๓) การประกอบอาหารไทย
(4) การศึกษานอกสถานที่
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

อนุบาลปีที่ ๓
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(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
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือแปร
รูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

อนุบาลปีที่ ๓
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/
ความสูง
(14) การบอก และเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตน หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่
มีโครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

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
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร

อนุบาลปีที่ ๓
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ 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

๑. ทักษะการสังเกต
๒. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปก
ใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ที่ดารงได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษได้เสียสละปกป้องดูแลผืนแผ่นดินมา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ลูกหลานคนไทยต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม มีความรักและสามัคคีกัน ดารงตนเป็นคนดีมีความ รับผิดชอบ เพื่อที่จะได้อยู่กัน
อย่างสงบสุข และประเทศจะได้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นทากิจกรรม
ร่างกายเจริญเติบโต ปลอดภัยของตนเอง
และปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
ตามวัยและมีสุขนิสัย และผู้อื่น
ปลอดภัย
ที่ดี

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. เล่น ทากิจกรรมในการเล่น ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และสถานที่แวดล้อมเด็ก
ปลอดภัย
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑. พระมหากษัตริย์ไทย
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
๒.วันสาคัญตาม
อุปกรณ์
ประเพณีไทย
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
๓.บ้านไทย
ประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ ๔. หน้าที่ของเด็กในการ
ใหญ่ ในการขว้าง การจับ การโยน
เป็นพลเมืองดี
การเตะ
๕. ผลไม้เมืองไทย
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอย
๒. เคลื่อนไหวร่างกายใน
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
หลังเป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ กิจกรรมต่างๆโดยใช้การ
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ต้องกางแขน
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
ชีวิตประจาวัน
และทรงตัวได้
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
สัมพันธ์กัน
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้

๓. การมีทักษะใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงทางทาง/การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

๔. เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง ได้

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

๗.๒.๑ ปฏิบัตติ นตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

๕. มีมารยาทและปฏิบัตติ น
ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย
เศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย

มาตรฐาน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ ยอมรับความ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เหมือนและความต่าง
อย่างมีความสุขและ ระหว่างบุคคล
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

๘.๑.๑ เล่นและทา
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน
๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

๖. สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับ ๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ผู้อื่นได้
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
๗. สามารถปฏิบัติตนเป็น
มุมเล่นต่างๆ
สมาชิกที่ของสังคม
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

๘. สื่อสาร สนทนาโต้ตอบ
อย่างเข้าใจความหมาย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

๙.เล่าเป็นเรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

9.2.1 อ่านภาพสัญลักษณ์ ๑๐.อ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ จุดเริ่มต้นและจุดจบของ

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
จอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตน หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ของข้อความ

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถ
มีความสามารถใน
ในการคิดรวบยอด
การคิดที่เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อความได้

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง

๑๑.เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเองได้

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๑๒. สังเกตและเปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้
๑๓. มีทักษะเชิงคณิตศาสตร์
ในการนับ แสดงจานวน

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

๑๔.จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือ
ประโยคที่มีโครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของ ๑๕. เรียงลาดับเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ประเพณีสงกรานต์ได้
๕ ลาดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

๑๑.๑ ทางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
๑๖.สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด สื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ความรู้สึกของตนเอง โดย ตนเองต่อผู้อื่นได้
มีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยรักเมืองไทย
วันที่

๑

๒

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การฝึกทาท่าทางเป็น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้นา ผู้ตาม
หนังสือและตัวหนังสือ
นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. พระราชกรณียกิจ
ของในหลวง
ร.๙ และ ร.๑๐
การเคลื่อนไหวเชิง
วันสาคัญตามประเพณี
สร้างสรรค์ประกอบ
ไทย เช่นวันสงกรานต์
อุปกรณ์
การปฏิบัติตามคาสั่ง
และข้อตกลง

๓

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การประดิษฐ์เครื่องเขย่า มุมประสบการณ์ใน
จากเศษวัสดุ
ห้องเรียน

๑. การสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ
๒. วาดภาพอิสระด้วย
สีไม้

๑. บ้านไทยมีความ
๑. การสานกระดาษ
สวยงามและมีประโยชน์
ใช้สอย
๒. การนับ การจาแนก
และเปรียบเทียบ
๑-๘

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อประเพณี
ไทย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นน้า เล่นทราย

เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

เกมการละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย ตีวงล้อ

เกมจับคู่ภาพเหมือน
บ้านไทยลักษณะต่างๆ

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
วันสาคัญตามประเพณี
การเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางตามคาบรรยาย ไทย

ศิลปะสร้างสรรค์
การทาว่าวไทย

กิจกรรม

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การละเล่นพื้นบ้านของ เกมจับคู่ภาพกับ
ไทย เล่นว่าว
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นห่วงฮูลาฮูป
ร่วมใจ

๔

การเคลื่อนไหวตามบท
เพลง
๕

การปั้นผลไม้ไทย
หน้าที่ของเด็กใน
การเป็นพลเมืองไทยที่ดี

เกมจับคู่ภาพกับจานวน
ที่เท่ากัน 1 – ๘

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๑. การฝึกทาท่าทางเป็นผู้นา ผู้ตาม
๒. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์
๓. การปฏิบัติตามคาสั่งและข้อตกลง
๔. การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางตามคาบรรยาย
๕. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง หน้าที่ของเด็ก

๑. พระมหากษัตริย์ไทย
๒.ประเพณีไทย ๔ ภาค
๓. บ้านไทย
๔. วันสาคัญตามประเพณีไทย
๖. หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี

หน่วย
รักเมืองไทย
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมธรรมชาติ
๔. มุมบ้าน

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า เล่นทราย
๓. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ตีวงล้อ
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
การเล่นว่าวไทย
๕. การเล่นห่วงฮูลาฮูปร่วมใจ

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การประดิษฐ์เครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ
๒. การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๓. การสานกระดาษ
๔. การทาว่าวไทย
๕. การปั้นผลไม้ไทย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อประเพณีไทย
๒. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์
๓. เกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านไทยลักษณะต่างๆ
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา)พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๕. เกมจับคู่ภาพกับจานวนที่เท่ากัน ๑ - ๘

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น ทากิจกรรม
ปฏิบัติตามคาสั่ง
และข้อตกลงการ
เป็นผู้นา ผู้ตามกับ
ผู้อนื่ อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างมี
เหตุผลได้

(๓) การฟังเพลง
นิทาน
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๗) การคาดเดา คา
วลีหรือประโยค ที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
เที่ยวเมืองไทย
๒. พระมหากษัตริย์ไทย
๓. พระราชกรณียกิจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูสาธิตการทากิจกรรม ฉันเป็นพระราชา โดย มงกุฎกระดาษ
ครูมีมงกุฏกระดาษ ๑ อัน ถ้าครูนาไปสวมที่ใคร
คนนั้นต้องคิดและทาท่าทางให้เพื่อนทาตาม เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด และให้นามงกุฎ
ไปสวมให้เพื่อนคนใหม่ คิดท่าทางไม่ให้ซ้าคนเดิม
หมุนเวียนเปลี่ยนสลับให้เด็กมาเป็นพระราชา
๒. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๓. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การทากิจกรรมปฏิบัติ
ตามคาสั่งและข้อตกลง
การเป็นผู้นา ผู้ตามกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
1.๑ นาหนังสือนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
มาให้เด็กดูหน้าปกหนังสือ
๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือ นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
จนจบ โดยชี้คาตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และ
ถามความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

สังเกต
๑. การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล

๑. นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์และภาพพระราช
กรณียกิจของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาล
ที่ ๑๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๒. สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากนิทาน ใน
นิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และเมืองไทยเรามี
อะไรที่เรารักและภูมิใจบ้าง
๓. ครูแสดงภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ให้เด็กดู และให้เด็ก
บอกสิ่งที่สังเกตเห็น
๔. เราควรปฏิบัติตนที่แสดงถึงความเคารพ
ในหลวงอย่างไร และให้ทุกคนแสดงความเคารพ
ต่อพระบรมฉายาลักษณ์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
ต่อผู้อื่นได้

(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๓) การทางานศิลปะที่
นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ซ้าหรือแปรรูปแล้วนา
กลับมาใช้ใหม่
(๓) การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของการ

การประดิษฐ์เครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ
๑. ให้เด็กหาเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้าน เช่น
กล่องนม กระป๋อง ขวดน้าฯลฯ เมล็ดถั่วเขียวหรือ
สิ่งอื่นที่คล้ายกัน
๒. เด็กตกแต่งเครื่องเขย่าของตนให้สวยงามตาม
จินตนาการ
๓. ใส่เมล็ดถั่วเขียวหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ลงข้างใน
เครื่องเขย่า
๔. ปิดช่องว่างด้วยเศษผ้ารัดด้วยหนังยาง พร้อม
เขย่าได้
๕. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

๑. วัสดุเหลือใช้ เช่น
กล่องนม กระป๋อง ขวด
น้าดื่มพลาสติกฯลฯ
๒. เมล็ดถัว่ เขียวหรือสิ่ง
อื่นที่คล้ายกัน
๓. ผ้า
๔. หนังยาง
๕. เศษกระดาษสีสาหรับ
ตกแต่ง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่นได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมกับผู้อื่นได้
๒. สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ของ
สังคมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
เขียนที่ถูกต้อง
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ตัดสินใจและ
สนามอย่างอิสระ
เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ (๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างอิสระและ
อย่างปลอดภัย
ปลอดภัย

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

4. เด็กเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ ในห้องเรียน
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือนิทานเรื่องตัว
อะไรกาลังมาและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูพาเด็กไปสนามเล่น ทบทวนกติกาในการ
เครื่องเล่นสนาม
เล่นเครื่องเล่น
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สังเกต
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
สังเกตและ
เปรียบเทียบหา
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล การเล่นภาพตัดต่อ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก
เติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อ เกมภาพตัดต่อประเพณีไทย สังเกต
ประเพณีไทย
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
ประเพณีไทย
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกม
ที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายในกิจกรรม
ต่างๆโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัว
ได้
๒. เคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้
๒. มีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
(๓) การฟังเพลง
๑. ความรู้พื้นฐาน
(๔) การพูดแสดง
เกี่ยวกับหนังสือและ
ความคิด ความรู้สึก ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
และความต้องการ
เที่ยวทั่วไทย
(๕) การพูดกับผู้อื่น ๒. วันสาคัญตาม
เกี่ยวกับ
ประเพณีไทย เช่นวัน
ประสบการณ์ของตน สงกรานต์
หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เด็กถือเครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ ที่เด็กประดิษฐ์
ขึ้นเอง
๓. ครูตีกลองหรือใช้เครื่องเคาะจังหวะให้สัญญาน
ให้เด็กๆ เคลื่อนที่อย่างอิสระไปรอบห้องพร้อม
เขย่าอุปกรณ์ของตนเอง
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กหยุดอยู่กับที่
๕. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางใหม่ทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา

๑. เครื่องเขย่าจากเศษ
วัสดุ
๒. กลองหรือเครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์โดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ

๖. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
จากหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองไทย
1.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับ
หนังสือเรื่องเที่ยวเมืองไทย มีใครทาอะไรบ้าง ไปที่
ไหน เด็กๆเคยทาอะไรเหมือนในนิทานบ้างหรือไม่
๒. ครูนาภาพประเพณีไทยมาให้เด็กดู สนทนา
เรื่องความสาคัญของประเพณีไทยและประเพณีใน
ท้องถิ่นของเรา เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

๑. ภาพหรือแบบจาลอง สังเกต
บ้านทรงไทยแบบต่างๆ ๑. การสื่อสาร สนทนา
๒. หนังสือนิทาน เที่ยว โต้ตอบอย่างเข้าใจ
เมืองไทย
ความหมาย
๒. การมีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมกับผู้อื่นได้
๒. สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ของ
สังคมได้

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๑. นาภาพประเพณีและหนังสือนิทาน
เที่ยวเมืองไทยมาให้เด็กดู
๒. ให้เด็กสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ โดยฉีก
กระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วสร้างเป็นภาพตาม
จินตนาการ
๓. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

๑. กระดาษสาหรับ
วาดเขียน
๒. กระดาษเหลือใช้สี
ต่างๆ
๓. กาว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเอง

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมการเล่นน้า
เล่นทรายอย่าง
ปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
เล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์ได้

(๑๓) การจับคู่
การเรียงลาดับเหตุการณ์
การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูพาเด็กไปสนาม ทบทวนข้อตกลง เล่นน้าเล่นทราย และแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่น
ทราย และแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. ครูให้เด็กเลือก เล่นน้า เล่นทราย ตามความ
สนใจ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
อุปกรณ์ และทาความสะอาดตนเอง กลับเข้า
ห้องเรียน

๑. บ่อทราย
๒. บ่อน้า
๓. สนามเล่น
๔. อุปกรณ์ในการเล่นน้า
เล่นทราย เช่น วัสดุจม
ลอย พลั่วตักทราย

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ สังเกต
ประเพณีสงกรานต์
การเล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์ได้

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่ว
๒. การปฏิบัติตาม
คาสั่งและข้อตกลง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูอธิบายกฏกติกาในการทากิจกรรม
๒. เมื่อครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กค่อยๆ เคลื่อนที่ไป
อย่างช้าๆ ถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กเคลื่อนที่ไป
อย่างเร็ว
๓. ครูกาหนดคาสั่งเพิ่มเติม โดยครูจะมีบัตรภาพ
ตัวเลข ๑ - ๓ ถ้าครูชูเลข ๑ ให้เด็กหยุดยืนตรง ถ้าครู
ชูเลข ๒ ให้เด็กวิ่งไปจับคู่กับเพื่อน ถ้าครูชูเลข ๓ ให้
เด็กนั่งลง
๔. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๕. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตนใน ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ประสบการณ์
ความเป็นคนไทย
หนังสือและตัวหนังสือ
จากนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๑.สื่อสาร สนทนา (๑๐) การอ่าน
นิทานเรื่องเที่ยวทั่วไทย
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว
โต้ตอบอย่างเข้าใจ หนังสือภาพ นิทาน ๒. บ้านไทยมีความ
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่อ
ความหมายได้
หลากหลายประเภท สวยงามและมีประโยชน์ อ่านถึงคาที่พบบ่อย
๒. มีทักษะเชิง
รูปแบบ
ใช้สอย
๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย
คณิตศาสตร์
(๑๓) การสังเกตทิศ ๓. การนับ การจาแนก
เช่นเที่ยวเมือง ไ_ย (เที่ยวเมืองไทย)
ในการนับ
ทางการอ่านตัวอักษร และเปรียบเทียบ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับ บ้าน
แสดงจานวน
คา และข้อความ
๑-๘
ไทย จากนิทานโดยใช้คาถามเช่น บ้านของแต่ละคน
เป็นอย่างไร
๒. ครูติดบัตรภาพบ้านไทยบนกระดานและให้เด็ก

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๒. บัตรตัวเลข ๑ - ๓ การเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่วและการปฏิบัติ
ตามคาสั่งและข้อตกลง

๑. ภาพหรือ
แบบจาลองบ้านไทย
แบบต่างๆ
๒. บัตรตัวเลข ๑ - ๘
๓. หนังสือนิทาน
เที่ยวเมืองไทย

สังเกต
๑.การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การมีทักษะเชิง
คณิตศาสตร์ ในการนับ
แสดงจานวน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
(๘) การนับและ
แสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กระดาษสาหรับสาน
๒. กาว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนได้

๒. ครูติดบัตรภาพบ้านไทยบนกระดานและให้เด็ก
ออกมาเลือกบ้านไทยที่รู้จักคนละภาพ
๓. ครูให้เด็กเล่นเกมจับคู่บ้านแฝด เด็กถือบ้าน
ไทยที่เลือกไว้ ครูเคาะสัญญาณหาคู่แฝด ให้เด็กไป
หาบ้านที่เหมือนกันแล้วนั่งลง และช่วยกันนับว่ามี
กี่หลัง เมื่อนับครบทุกกลุ่มแล้วให้นาภาพมาเรียง
กันจนครบ และให้ไปหยิบตัวเลขจากตะกร้า มา
วางคู่กับภาพบ้าน
๔. ทาซ้าอีก ๔ - ๕ครั้ง ให้หมุนเวียนในจานวน
๑-๘

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ

การสานกระดาษ
๑. ครูเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเส้นยาวหลากสี
๒. ให้เด็กสานตามแบบเป็นลายขัด
๓. เด็กสานลายตามจินตนาการของตนเอง
๔. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

กิจกรรมเล่นตามมุม (๑) การเล่นอิสระ
สามารถปฏิบัติตน (๓) การเล่นตามมุม
เป็นสมาชิกที่ของ
ประสบการณ์
สังคม

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ทีด่ ีของสังคม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

สือ่

รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. การเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย ตีวงล้อ เกมการละเล่นพื้นบ้าน
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
ของไทย ตีวงล้อ
สนามเด็กเล่นต่อไป
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ
ทาความสะอาดตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๕) การละเล่น
การมีความสุขในการ พื้นบ้านของไทย
เล่นและสารวจ
ธรรมชาติ
เกมการศึกษา
(๑๒) การจับคู่การ
จับคู่และ
เปรียบเทียบสิ่ง
เปรียบเทียบความ ต่าง ๆ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไป

กิจกรรมการเรียนรู้

การจับคู่ภาพเหมือน
บ้านไทยลักษณะต่างๆ

๑. ครูแนะนาและอธิบายการเล่นเกมจับคู่
เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือนบ้านไทยลักษณะต่างๆ
บ้านไทยลักษณะต่างๆ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเล่นเกมการละเล่น
พื้นบ้านของไทย ตีวงล้อ

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนบ้าน
ไทยลักษณะต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตามคา
บรรยายโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา
วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกัน
จากนิทาน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
เที่ยวทั่วไทย
๒. วันสาคัญตาม
ประเพณีไทย
๓. การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในโอกาสวัน
สาคัญต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เครื่องเสียง
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. เพลงราวง
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูกาหนดพื้นที่ในห้องให้เป็นสองฝั่งแม่น้า
หากครูพูดว่าลอยกระทงให้เด็กวิ่งไปอยู่ฝั่งหนึ่ง
และทาท่าราวง หากครูพูดว่าสงกรานต์ให้เด็กวิ่ง
ไปอีกฝั่งหนึ่งและทาท่าสาดน้า
๔. ครูเริ่มต้นโดยเปิดเพลงราวงแล้วให้เด็ก
เคลื่อนที่อิสระไปเรื่อยๆ เมื่อครูปิดเพลงพร้อมออก
คาสั่งให้รีบปฏิบัติให้เร็วที่สุด
๕. เล่นซ้าสลับไปมาจนหมดเวลา

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตามคา
บรรยายโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
และทรงตัวได้

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิด
คาให้เด็กทาย เมื่ออ่านคาที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคาเองและให้เพื่อนทาย
2. สนทนากับเด็กจากนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
มีวันสาคัญอะไรอีกบ้างที่เด็กรู้จัก
๓. ครูนาภาพกิจกรรมในเทศกาลสาคัญต่างๆเช่น

สังเกต
การอ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้

๑. นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. ภาพเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ ของไทย
๓. อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ
สาหรับจาลองเหตุการณ์
เทศกาล

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นบทบาท
สมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๕) การทางาน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
สามารถอยู่ร่วมใน
ประสบการณ์
สังคมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
วันสงกรานต์ ลอยกระทง ให้เด็กสังเกต และ
สนทนาถึงประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับ
เทศกาลสาคัญต่างๆ
๕. หาอาสาสมัครมาแสดงบทบาทสมมติใน
ประเพณีต่างๆ
ว่าวไทย
๑. ครูสาธิตการทาว่าวไทย ให้เด็กดู
๒. ให้เด็กเลือกกระดาษสีตามความชอบ
๓. เด็กประกอบโครงว่าวโดยใช้ลวดมัด ครูอาจ
ช่วยเพื่อให้มัดแน่น
๔. เมื่อทาเสร็จแล้ว ให้เด็กนาว่าวของตนลงไปเล่น
ในสนาม
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษสีขนาดเอ ๔
สาหรับตัวว่าว หลากสี
๒. ไม้ทางมะพร้าวทา
โครงว่าว
๓. กาวหรือแป้งเปียก
๔. เชือกสาหรับทาสาย
ว่าว
๕. ลวดเส้นเล็ก
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
ในห้อง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้

สังเกต
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๒) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

(๑๓) การจับคู่ การ
เกมจับคู่ภาพกับ
เปรียบเทียบและการ สัญลักษณ์(บัตรคา)
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
ตามลักษณะ ความ
ยาว ความสูง น้าหนัก
ปริมาตรเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.การเล่นเกมการละเล่นของไทย เล่นว่าว
๒. เมื่อเด็กเล่นแล้วให้เด็กไปก่อเจดีย์ทรายใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๒. เด็กสร้างสรรค์เจดีย์ทราย (หรือตามแบบที่
ร่วมกันกาหนด) ตามจินตนาการ
๓. ครูให้เด็กช่วยกันลงความเห็นว่าชื่นชอบเจดีย์
ทรายของกลุ่มใดมากที่สุดและคิดวิธีแสดงความ
ชื่นชมเพื่อนๆ
๔. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
๕. ครูให้เด็กล้างมือทาความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่ เกม
จับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ว่าว
๒. อุปกรณ์เล่นทราย

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมใน
การเล่นว่าวและปฏิบัติกับ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อม
บัตรตรวจสอบ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(๑๔) การอ่านและชี้ ๑. ความรู้พื้นฐาน
ประสบการณ์
ข้อความโดยกวาด
เกี่ยวกับหนังสือและ
๑. อ่านภาพ
สายตาตามบรรทัด
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
สัญลักษณ์
จากซ้ายไปขวา จาก เที่ยวทั่วไทย
คาพร้อมชี้หรือ
บนลงล่าง
๒. หน้าที่ของเด็กใน
กวาดตามอง
(๑๒) การเห็นแบบ
การเป็นพลเมืองไทยที่ดี
จุดเริ่มต้นและจุด อย่างการอ่านที่ถูกต้อง
จบของข้อความได้ (๑๙) การเห็นแบบ
๒. เขียนชื่อของ
อย่างการเขียนที่
ตนเองตามแบบ
ถูกต้อง
เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบ
เพลง ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เพลงหน้าที่ของเด็ก
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. วิทยุเทป
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูเปิดเพลงหน้าที่ของเด็ก เด็ก ให้เด็กฟัง ๑
รอบ และให้ร้องตาม ๑ รอบ รอบต่อๆไปให้เด็ก
แสดงท่าทางประกอบเพลง
๓. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง ได้

๑.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
๑. เพลงหน้าที่ของเด็ก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๒. หนังสือนิทาน
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทย
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจ คา วลีหรือ
ประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
๓. สนทนากับเด็กภาพในนิทานมีเด็กดีหรือไม่
๑. ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อเพลง เด็กดีหมายถึง
อะไร ใครทาข้อไหนบ้าง

สังเกต
๑.การอ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
๒.เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
คาคุ้นเคย
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดง
การสร้างผลงาน
ความคิด ความรู้สึก
ศิลปะอย่างอิสระ ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก และชิ้นงาน
ของตนได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
สามารถเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจของ
ตัวเองได้

๑.๒.๒ การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

การปั้น
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์การปั้น ๓อย่าง ดินน้ามัน
ดินเหนียว แป้งโด มาให้เด็กตัดสินใจเลือก
๒. นาผลไม้ไทยของจริงหรือจาลองมาวางให้เด็ก
จับต้อง สัมผัส
๓. เด็กเลือกปั้นผลไม้ไทย ตามความสนใจและ
จานวนตามชอบ

๑. ดินน้ามัน
๒. ดินเหนียว
๓. แป้งโด
๔. แผ่นรองปั้น
๕. ผลไม้จริงหรือผลไม้
จาลอง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔มุมวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

๒.เด็กรู้ไหมอะไรเป็นสมบัติของชาติ
๓.เรามีวิธีดูแลสมบัติของชาติอย่างไร

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเคลื่อนไหว
เล่น ทากิจกรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และปฏิบัติต่อผู้อื่น (๒) การเล่นและ
อย่างปลอดภัยได้ ทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
เกมการศึกษา
มีทักษะเชิง
คณิตศาสตร์ ใน
การนับ แสดง
จานวน

(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ

จับคู่ภาพกับจานวนที่
เท่ากัน 1 – ๘

๑. ครูแนะนากติกา ในการทากิจกรรม ห่วงร่วมใจ ห่วงฮูลาฮูปหรือห่วง
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นสองแถวยาว ให้เด็กยืนเว้น
เชือกขนาดใหญ่
ระยะห่างกันพอสมควรกับขนาดของห่วงฮู ลาฮูป
๓. ครูให้ห่วงฮูลาฮูปกับคนหัวแถวโดยคล้อง
เข้าที่ร่างกาย แล้วให้ส่งต่อไปยังคนถัดไปโดยใช้
ร่างกายแต่ละส่วนขยับ
๔. แถวใดที่ส่งห่วงไปถึงคนสุดท้ายก่อนเป็นผู้ชนะ

สังเกต
การเล่นห่วงฮูลาฮูปร่วมใจ

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่
เกมจับคู่ภาพผลไม้กับจานวนที่เท่ากัน 1 – ๘
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จานวนที่เท่ากัน 1 – ๘

เกมจับคู่ภาพกับจานวน
ที่เท่ากัน 1 – ๘

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
๑๖. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรูส้ ึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

๑๕. การเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์ได้

๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป

สังคม
๑๓. การมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ ในการนับ แสดงจานวน

๑๒. การสังเกตและเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

๑๑. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเอง

๑๐. การอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

๙. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๘. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

อารมณ์

๗. การสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของสังคม

๖. การสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

๕. การมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่างกาย

๔. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

๓. การมีทักษะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆโดยใช้การประสาน
สัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัว

1. การเล่นทากิจกรรมในการเล่นและปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
สติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ

คาอธิบาย

1๑
1๒
1๓
1๔
1๕
16
17
18
19
20

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

๑๖. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

๑๕. การเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์

๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป

สังคม
๑๓. การมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ ในการนับ แสดงจานวน

๑๒. การสังเกตและเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

๑๑. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเอง

๑๐. การอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ

๙. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๘. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

อารมณ์

๗. การสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของสังคม

๖. การสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

๕. การมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่างกาย

๔. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

๓. การมีทักษะใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆโดยใช้การประสาน
สัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

1. การเล่น ทากิจกรรมในการเล่นและปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
สติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๓ ของเล่น ของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. ของใช้ในห้องเรียน
๒. ของเล่นในห้องเรียน
๓. การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
๔. การเก็บของเล่นเข้าที่

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การแยกของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม
๒. ลักษณะของเล่นของใช้
๓. การเก็บของเล่นของใช้
๔. การปฏิบัติตนในการเล่น
๕. การใช้วัสดุและของเล่นของใช้อย่าง
คุ้มค่า

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

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)

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)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)

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
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) การเขียนภาพและการเล่น
(๕) การหยิบจับและการใช้กรรไกร
กับสี
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
ใช้แล้ว นากลับมาประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ใหม่
ซ้า
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

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
และใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

อนุบาลปีที่ ๒
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๓
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๗ (๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพื่อน

๑.๓.๕ (๒) การเล่นร่วมกันกับผู้อื่น
สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง คาคล้องจอง
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ที่ถูกต้อง
ความรู้สึกและความต้องการ
(14) การอ่านและชี้ข้อความ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
โดยกวาดสายตาตามบรรทัด
ประสบการณ์ของตนเอง
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
๑.๔.๒ (๕) การจัดกลุ่ม และการจาแนกสิ่ง
การพูด
ต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของ
รูปทรง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ ๑.๔.๒ (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม
ให้สมบูรณ์
และการจาแนกสิ่งต่างๆ
(๗) การต่อเติมและการสร้าง
ตามลักษณะและ
แบบรูป
รูปร่าง รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวน
(๘) การนับและแสดงจานวน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ
สิ่งต่าง ๆ
๑.๔.๓. จินตนาการและความคิด

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. นับแสดงจานวน ๑ - ๔

วิทยาศาสตร์

ทักษะการออกแบบ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง คาคล้องจอง
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๒

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. นับแสดงจานวน ๑ - ๕
๓. จาแนก จัดกลุ่มรูปทรงและรูปร่าง
เรขาคณิต
๔. แบบรูป (ตามแบบ)
๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
๒. จัดทาข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูล
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การอ่านและชี้เนื้อเพลง นิทาน
คาคล้องจองโดยกวาดสายตาตาม
บรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง

อนุบาลปีที่ ๓
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ
๑. นับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. นับและแสดงจานวน ๑ - ๘
๓. จาแนก จัดกลุ่ม รูปทรง และรูปร่าง
เรขาคณิต
๔. แบบรูป (ตามแบบ)
๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
๒. จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
๔. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
การรู้จักของเล่นและของใช้ในห้องเรียน ของใช้ที่เป็นของส่วนตัวและส่วนรวม การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนในการเล่นของเ ล่น
และใช้ของใช้ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้ องเรียนเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ การเก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ การเก็บรักษาของเล่นของใช้ การเล่นของเล่น
และการใช้ของใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ ๑.๓.๑ เล่น ทากิจกรรม ๑. เล่นและปฏิบัติต่อ ๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย ๑. การรู้จักของเล่นและของใช้
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของ
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน ๒. การรู้จักของเล่นและของใช้
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตนเองและผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
ชีวิตประจาวัน
การจาแนกและจัดกลุ่มของเล่น
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ของใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต
ปลอดภัย
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่น
และวิธีป้องกันอันตราย
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้
และวิธีป้องกันอันตราย
๕. การเก็บรักษาของเล่น
ของใช้
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหว
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง ๒. วิ่งหลบหลีก
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อใหญ่ และ
ร่างกายอย่าง
กีดขวางได้อย่าง
สิ่งกีดขวางขณะพา
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว
ลูกบอลใส่ตะกร้าได้
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และประสานสัมพันธ์กัน และทรงตัวได้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๓
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๒.๒ ใช้มือ ตา๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี ๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
ต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๔.๑ สนใจ
๔.๑.๓ สนใจ มี
มีความสุขและ
ความสุข และแสดง
แสดงออกผ่านงาน ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ศิลปะ ดนตรี และ ประกอบเพลงจังหวะ
การเคลื่อนไหว
และดนตรี
๕.๔ มีความ
๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
รับผิดชอบ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๓. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

๔. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้
๕. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

๖. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ การร้อย
วัสดุ
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ตามหลักปรัชญาของ
ด้วยตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๗. เก็บของเล่นเข้าที่
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
อย่างเรียบร้อยด้วย
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ตนเองได้
ของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๖.๓ ประหยัดและ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
๘. นาวัสดุหรือสิ่งของที่ ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
พอเพียง
เครื่องใช้อย่างประหยัด ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็น และสิ่งแวดล้อม
และพอเพียงด้วยตนเอง ของเล่นได้
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ ๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน ๙. เล่นร่วมกับเพื่อนได้ ๑.๓.๗ การยอมรับในความ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ดีกับผู้อื่น
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
เป้าหมาย
บุคคล
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
(๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพื่อน
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน ๑๐. สนทนาแสดง
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
ใช้ภาษาสื่อสารได้
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น จบและสนทนาโต้ตอบ ความคิดเห็นร่วมกับ
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
เหมาะสมกับวัย
เข้าใจ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง ผู้อื่นได้
คาแนะนา
กับเรื่องที่ฟัง
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
๙.๒ อ่าน เขียนภาพ ๙.๒.๑ อ่านภาพ
๑๑. อ่านคาตามที่ครูชี้ได้ (๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
และสัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คา ด้วยการ
อ่านที่ถูกต้อง
ชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มี
๑๐.๑.๒ จับคู่และ
๑๒. จับคู่ภาพตามที่
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
มีความสามารถในการ ความสามารถใน
เปรียบเทียบความ
กาหนดให้ได้
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ การคิดรวบยอด
แตกต่าง และความ
แก้ปัญหา
เรียนรู้
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
การจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
พบสองลักษณะขึ้นไป
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
๑๐.๑.๓ การจาแนกและ ๑๓. จาแนกและ
(๘) การนับและแสดงจานวน
การจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ
จัดกลุ่มของเล่นตาม
๑-๕
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ รูปทรงเรขาคณิตได้
(๑๓) การจับคู่การเปรียบเทียบ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๑ ทางานศิลปะ ๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน ๑๔. ทางานศิลปะโดยมี
มีจินตนาการและ
ตามจินตนาการ
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความแปลกใหม่ได้
ความคิดสร้างสรรค์
และความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
สร้างสรรค์
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ
(๓) การออกแบบชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุ
ที่หลากหลาย

วันที่

๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามคาสั่ง
(การนับและแสดง
จานวน ๑ - ๘)
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามข้อตกลง

๒

เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ
๓

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วย ของเล่นของใช้
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
๑. ท่องคาคล้องจอง ของเล่น
๑. พิมพ์ภาพจากนิ้ว เล่นในมุม
ของใช้
มือแล้ววาดต่อเติม
ประสบการณ์
๒. สนทนาเนื้อหาจาก
ด้วยสีเทียน
ต่าง ๆ ภายใน
คาคล้องจอง
๒. ปั้นดินน้ามัน
ห้องเรียน
๓. เลือกประเภทของเล่นของใช้
๔. จับคู่ของเล่นของใช้ที่คู่กัน
๑. ท่องคาคล้องจอง “ของเล่น สร้างภาพจากการ
เล่นในมุม
ของใช้”
ตัดปะ แผ่นโฆษณา
ประสบการณ์
๒. เล่าประสบการณ์เรื่องของ
ผสมกับการวาดภาพ ต่าง ๆ ภายใน
เล่นของใช้ที่มีอยู่ทบี่ ้าน
จากสีเทียน
ห้องเรียน
๓. หยิบของเล่นของใช้เพื่อแสดง
ว่ารู้จักของชิ้นนั้น
๔. แยกของเล่นตามรูปทรง
เรขาคณิต
๕. เล่นสร้างแบบรูปจาก
ไม้บล็อก
๑. อ่านคาคล้องจอง “เพื่อนจ๊ะ 1. ประดิษฐ์โมบาย
เล่นในมุม
เพื่อนจ๋า”
จากวัสดุที่เคยใช้แล้ว ประสบการณ์
๒. สนทนาเนื้อหาจากคาคล้องจอง 2. วาดภาพอิสระ
ต่าง ๆ ภายใน
๓. เล่าประสบการณ์อันตราย
ห้องเรียน
จากของเล่น

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพของ
ใช้กับสัญลักษณ์ตัวเลข
๑-๘

เล่นน้า เล่นทราย

เล่นเกมจับคู่ภาพรูป
เรขาคณิตตามลาดับ
แบบรูป

เล่นเกมพาลูกบอล เล่นเกมจับคู่ภาพ
ใส่ตะกร้า
ของเล่นกับสัญลักษณ์
(บัตรคาพร้อมบัตร
ตรวจสอบ)

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง “เก็บของ”
๔

เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามข้อตกลง
๕

เสริมประสบการณ์
๔. สรุปอันตรายจากของเล่น
๕. สนทนาวิธีป้องกันอันตราย
จากของเล่นร่วมกัน
๑. ร้องเพลง “ของแหลมคม”
๒. สนทนาเนื้อหาจากเพลง
๓. ดูของจริงของใช้ที่มีอันตราย
๔. เล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับ
อันตรายจากของใช้
๕. ดูภาพของใช้และอ่านบัตรคา
๖. สนทนาวิธีป้องกันอันตราย
จากของใช้ร่วมกัน
๑. ร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
๒. สนทนาเนื้อหาจากเพลง
๓. เล่านิทานเรื่อง“ต๋องจ๋า
ของเล่นลาก่อน”
๔. สนทนาเนื้อหาจากนิทาน
๕. ฝึกปฏิบัติ
- ซ่อมหนังสือที่ชารุด
- เก็บของเล่นของใช้เข้าที่

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เล่นเกมจับคู่ภาพของ
ใช้กับสัญลักษณ์
(บัตรคาพร้อมบัตร
ตรวจสอบ)

วาดภาพจากการ
ออกแบบรถลากด้วย
สีเทียน

เล่นในมุม
ประสบการณ์
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน

เล่นน้า เล่นทราย

ประดิษฐ์รถลากจาก
วัสดุที่เคยใช้แล้ว

เล่นในมุม
ประสบการณ์
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน

เล่นเกมเดินตะขาบ เล่นเกมจับคู่ภาพ
ที่สมบูรณ์กับภาพ
แยกส่วน

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่ง
๒. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
๓. เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
๔. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
เก็บของ
๕. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง

4. กิจกรรมเล่นตามมุม

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. การรู้จักของเล่นของใช้
๒. การรู้จักของเล่นของใช้ (การจาแนกและการจัด
กลุ่มของเล่นของใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต)
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่น และวิธีป้องกัน
อันตราย
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้และวิธีป้องกันอันตราย
๕. การเก็บรักษาของเล่นของใช้

หน่วย
ของเล่นของใช้

เล่นในมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนวันที่ ๑ – ๕
5. กิจกรรมกลางแจ้ง

๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นน้า เล่นทราย
๓. เล่นเกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า
๔. เล่นน้า เล่นทราย
๕. เล่นเกมเดินตะขาบ

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. พิมพ์ภาพจากนิ้วมือวาดต่อเติมด้วยสีเทียน
ปั้นดินน้ามัน
๒. สร้างภาพจากการตัดปะแผ่นโฆษณาผสมกับ
การวาดภาพจากสีเทียน
๓. ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุที่เคยใช้แล้ว
วาดภาพอิสระ
๔. วาดภาพจากการออกแบบรถลากด้วยสีเทียน
๕. ประดิษฐ์รถลากจากวัสดุที่เคยใช้แล้ว

6. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์ตัวเลข ๑-๘
๒. เล่นเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิตตามลาดับแบบรูป
๓. เล่นเกมจับคู่ภาพของเล่นกับสัญลักษณ์(บัตรคา
พร้อมบัตรตรวจสอบ)
๔. เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์(บัตรคา
พร้อมบัตรตรวจสอบ)
๕. เล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงดนตรี
(๘) การนับและแสดง
จานวน ๑ - ๘

กิจกรรม
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ครูนาลังที่ใส่ไม้บล็อกมาวางไว้กลางห้องเรียน
๓. ให้เด็กเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่าง ๆ ออกมาหยิบ
ไม้บล็อกคนละ ๑ อัน ตามลาดับก่อน-หลัง ไม่แย่ง
กันแต่ใช้วิธีมองตากันว่าใครออกก่อน-หลัง
๔. เด็กบอกรูปทรงไม้บล็อกที่ตนถือไว้ (ใครบอก
ไม่ได้เพื่อน ๆ ช่วยกันบอก)
๕. เด็กฟังครูพูดข้อตกลงดังนี้ เมื่อครูเคาะจังหวะ
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับไม้บล็อก เมื่อได้
ยินสัญญาณ “หยุด” ครูสั่งจับกลุ่มรูปทรง
เหมือนกัน แล้วให้นับจานวนว่ามีสมาชิกกี่คนใน
กลุ่ม ครูเปลี่ยนคาสั่ง เช่น จับกลุ่มตั้งแต่ ๒-๘ คน
แต่ละครั้งเด็กจับกลุ่มตามสั่ง แล้วนับจานวนให้เด็ก
ในกลุ่มเดียวกันนาไม้บล็อกสร้างตามจินตนาการ
ของกลุ่ม ครูเดินถามแต่ละกลุ่มว่าสร้างอะไร ครู
เขียนสิ่งที่เด็กบอกในแถบกระดาษที่เตรียมไว้
แล้วนาไปเสียบในกระเป๋าผนัง เพื่อให้เด็กใช้ฝึกอ่าน
ภายหลัง
๖. ให้เด็กผ่อนคลายนั่งในท่าสบายหายใจเข้า
หายใจออกช้า ๆ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. เครื่องเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหว
๒. ไม้บล็อกรูปทรง
ร่างกายอย่างมี
ต่าง ๆ จานวน
ความสุข
มากกว่าจานวนเด็กใน
ห้องเรียน
๓. แถบกระดาษที่
เตรียมไว้
๔. ปากกาเคมี
๕. กระเป๋าผนัง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังคาคล้องจอง การรู้จักของเล่น ๑. ครูท่องคาคล้องจอง “ของเล่น-ของใช้” โดยชี้คา
ประสบการณ์
(๔) การพูดและแสดง และของใช้
ให้ตรงกับเสียง เด็กอ่านตามครูพร้อมกัน ๒-๓ ครั้ง
๑. สนทนาแสดง
ความคิดความรู้สึก
๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื้อหาจากคาคล้องจอง
ความคิดเห็นร่วมกับ
๓. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
ผู้อื่นได้
กลุ่มที่ 1 เลือกหยิบสิ่งของที่เป็นของเล่น เพื่อนใน
๒. อ่านคาตามที่ครูชี้
ห้องช่วยกันบอกว่าถูกต้องหรือไม่ ครูควรเปิด
ได้
โอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เด็กที่
หยิบของเล่นเหมือนกันให้ยืนรวมกันและบอกชื่อ
ของเล่น
4. เด็กที่หยิบของเล่นเหมือนกันให้ยืนรวมกันและ
บอกชื่อของเล่น
5. กลุ่มที่ 2 เปลี่ยนเป็นหยิบของใช้ในห้องเรียน
ทั้งของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม ของใช้ที่มีขนาดใหญ่
ให้เด็กไปยืนข้าง ๆ บอกชื่อของใช้ และบอกว่า
ของใช้ใดต้องใช้คู่กัน
6. ให้เด็กที่ถือของใช้ที่ต้องใช้คู่กันมายืนคู่กัน เช่น
คนถือแปรงสีฟันมายืนคู่กับคนถือยาสี ฟัน
จุดประสงค์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. คาคล้องจอง
“ของเล่น-ของใช้”
๒. ของเล่นของใช้
ในห้องเรียน

การประเมินผล
สังเกต
๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. การอ่านคาตามที่
ครูชี้

จุดประสงค์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

กิจกรรม
๑. ครูจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้
- พิมพ์ภาพจากนิ้วมือแล้ววาดต่อเติมด้วย
สีเทียน
- ปั้นดินน้ามัน
๒. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กให้ทากิจกรรมกลุ่มละ
ไม่เกิน ๕ คน โดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันเมื่อทา
กิจกรรมแรกเสร็จแล้ว ให้นาผลงานมาเล่าให้ครู
ฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็กเล่าใต้ภาพผลงาน
ถ้าเป็นงานปั้นเขียนในกระดาษแผ่นเล็กที่เตรียมไว้
แล้ววางในแผ่นรองปั้นนาผลงานไปจัดแสดงในที่
แสดงผลงาน แล้วไปปฏิบัติอีก ๑ กิจกรรม
๓. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลง
๔. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อเสร็จกิจกรรม
และล้างมือ
๑. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
- เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
- ไม่นาของเล่นมาขว้างปาใส่กัน
- รู้จักรอคอยและแบ่งกัน
๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม
3. ครูหาหนังสือที่เกี่ยวกับการเล่นของเล่นหรือ
การใช้ของใช้ที่เหมาะสมไว้ที่มุมหนังสือ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

- ตลับชาด
- สีเทียน
- ดินน้ามัน
- แผ่นรองปั้น

สังเกต
การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส
๖. สื่อมุมเกมการศึกษา

สังเกต
๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพตามที่
กาหนดให้ได้

(๑๓) การจับคูส่ ิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่
ภาพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตัวเลข
๑ - ๘ ตามลาพัง
หรือเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรม
4. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อยครูเดินดูความเรียบร้อย
๑. ครูและเด็กทบทวนข้อตกลงในการเล่นเครื่อง
เล่นสนามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้
- รู้จักเข้าแถวรอคอยและแบ่งปันเครื่องเล่น
ด้วยกัน
- ระวังอันตรายที่เกิดจากการเล่นชิงช้า ม้า
หมุนและเครื่องเล่นต่าง ๆ ไม่เล่นแรงเกินไป
๒. พาเด็กเดินเป็นแถวไปเล่นเครื่องเล่นสนาม
ครูคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ คอยให้คาแนะนาขณะเล่น
๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเด็กทาความ
สะอาดร่างกาย
๔. เดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
๑. ครูให้เด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตัวเลข พร้อมแนะนาวิธีเล่นเกม
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

เครื่องเล่นสนาม

การประเมินผล

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เกมจับคู่ภาพของใช้ สังเกต
กับสัญลักษณ์ตัวเลข
การจับคู่ภาพตามที่
๑-๘
กาหนด
๒. เกมที่เคยเล่น

จุดประสงค์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้
๒. อ่านคาตามที่ครู
ชี้ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป เครื่องเคาะจังหวะ
เสียงดนตรี
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. ครูนาของเล่นที่มีอยู่ในห้องเรียน เช่น ไม้บล็อก
วางกระจายทั่วห้องให้มีระยะห่างกันพอประมาณ
ครูสมมติของเล่นที่วางไว้เป็นของใช้ที่อันตรายมี
ความแหลมคม ถ้าไม่ระมัดระวังในขณะที่เข้าไป
ใกล้อาจได้รับอันตรายได้
๓. ครูพูดข้อตกลงว่าถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ และหลบหลีก
ของที่วางไว้ ถ้าครูเคาะจังหวะช้าเด็กเคลื่อนไหว
ช้า
๔. ให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงจากข้อ ๓ และ
เคลื่อนไหวร่างกายซ้า ๒ - ๓ ครั้ง
๕. ให้เด็กผ่อนคลายนั่งในท่าสบายหายใจเข้า
หายใจออกช้า ๆ
(๓) การฟังคาคล้องจอง ๑. การรู้จักของ ๑. ครูและเด็กท่องคาคล้องจอง “ของเล่นของใช้” ๑. คาคล้องจอง
(๔) การพูดแสดง
เล่นและของใช้
อีก ๒ - ๓ ครั้ง โดยครูชี้คาให้ตรงกับเสียงอ่าน
ของเล่น - ของใช้
ความคิด
๒. การจาแนก
๒. เด็กผลัดกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับของเล่น ๒. ของเล่นของใช้
(๘) การรอจังหวะที่
และการจัดกลุ่ม ของใช้ที่บ้านตนเองที่เด็กรู้จักและเป็นของเล่นของ ในห้องเรียน
เหมาะสมในการพูด
ของเล่นของใช้
ใช้ที่ไม่มีในห้องเรียน
3. ตะกร้า
ตามรูปทรง
เรขาคณิต

การประเมินผล
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข

สังเกต
๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. การอ่านคาตามที่
ครูชี้

จุดประสงค์
๓. จาแนกและจัด
กลุ่มของเล่นตาม
รูปทรงเรขาคณิตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๕) การคัดแยก การจัด
กลุ่ม และการจาแนกสิ่ง
ต่าง ๆ ตามรูปทรง

กิจกรรม
3. แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สารวจของเล่นของใช้ในห้องเรียน
หยิบมาคนละ 1 ชิ้น และบอกว่าเป็นรูปทรงอะไร
จากนั้นนาไปใส่ตะกร้า
กลุ่มที่ 2 จัดกลุ่มของเล่นของใช้ในตะกร้าตาม
รูปทรงเรขาคณิต
4. ครูสรุปทบทวนรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้
ไม้บล็อก

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล
๓. การจาแนกและ
จัดกลุ่มของเล่นตาม
รูปทรงเรขาคณิต

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การหยิบจับ การใช้
๑. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรมศิลปะตัด
สร้างสรรค์
กรรไกร การตัด การปะ
รูปภาพจากแผ่นโฆษณา
๑. ใช้กรรไกรตัด
(๑) การพูดสะท้อน
ขั้นที่ ๑ ตัดรูปภาพจากแผ่นโฆษณาหรือจาก
กระดาษตามแนวเส้น ความรู้สึกของตนเอง
นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วอย่างน้อย ๒
โค้งได้
ภาพตามรูปร่างของภาพ
๒. กล้าพูดกล้า
ขั้นที่ ๒ นารูปภาพที่ตัดทากาวด้านหลังติดลง
แสดงออกอย่าง
ในกระดาษ A๔ โดยจัดวางตามความคิดของ
เหมาะสมตาม
ตนเอง
สถานการณ์ได้
ขั้นที่ ๓ ให้ใช้สีเทียนวาดตกแต่งเพิ่มเติมตาม
จินตนาการของเด็ก
ขั้นที่ ๔ ให้เขียนชื่อตัวเองไว้ส่วนล่างของ
กระดาษโดยนาบัตรชื่อไปดูแบบ
๒. ครูจัดกลุ่มเด็กตามความเหมาะสมให้ตัวแทน
กลุ่มมารับอุปกรณ์ และทากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๓. เด็กนาเสนอผลงานให้เพื่อนฟัง และบอกชื่อ
ภาพผลงานครูจดบันทึกไว้ เมื่อเล่าจบนามาส่งครู
เพื่อเขียนชื่อภาพ ให้เด็กนาไปติดไว้ที่แสดงผลงาน
4. เด็กแบ่งหน้าที่กันเก็บวัสดุอุปกรณ์ทาความ
สะอาดห้องเรียน
จุดประสงค์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. แผ่นโฆษณาต่าง ๆ
หรือนิตยสาร สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
๒. กาว
๓. กรรไกรปลายมน
๔. สีเทียน

สังเกต
๑. การใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง
๒. การกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๒) การปฏิบัติตนเป็น
๑. เก็บของเล่นเข้าที่ สมาชิกที่ดีของ
อย่างเรียบร้อยด้วย ห้องเรียน
ตนเองได้
(๔) การดูแลห้องเรียน
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน (๑) การเล่นร่วมกับ
ได้
กลุ่มเพื่อน
จุดประสงค์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพื่อให้เด็ก
รู้จักการแบ่งปันรอคอย เล่นอย่างปลอดภัย
มีระเบียบวินัย
2. ครูควรหาหนังสือที่เกี่ยวกับการปลูกฝังการเล่น
ของเล่น การใช้ของใช้ที่เหมาะสมมาไว้ในมุม
หนังสือ
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม
4. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อยครูเดินดูความเรียบร้อย
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงการเล่นน้าเล่นทราย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ไม่นาทรายมาขว้างใส่กันหรือสาดน้าใส่กนั
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนใช้อยู่ให้ขอยืมหรือ
รอคอย
- แบ่งปันกันเล่น
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน้า เล่นทราย
โดยนาอุปกรณ์การเล่นไปด้วย
๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
๔. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครูให้สัญญาณตบมือ
เด็กนาอุปกรณ์การเล่นไปล้าง
๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส
๖. สื่อมุมเกมการศึกษา

สังเกต
๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

๑. บริเวณเล่นน้า
เล่นทราย
2. อุปกรณ์การเล่นน้า
เล่นทราย

สังเกต
การเล่นและการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์
เกมการศึกษา
จับคูภ่ าพตามที่
กาหนดให้ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่
ภาพรูปเรขาคณิต
ตามแบบรูปตาม
ลาพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

๑. ครูให้เด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิต ๑. เกมจับคู่ภาพรูป
ตามลาดับแบบรูป และสนทนาว่าเด็กเคยเห็นรูป เรขาคณิตตามแบบรูป
เรขาคณิตจากที่ไหนบ้าง
๒. เกมที่เคยเล่น
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จานวนตามความเหมาะสม)
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิต ตามลาดับ
แบบรูป กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
สังเกต
การจับคู่ภาพตามที่
กาหนด

จุดประสงค์
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว - เครื่องเคาะจังหวะ
ตามเสียงดนตรี
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ๆ ทันที
๒. ให้เด็กทาท่าทางตามจินตนาการ โดยฟังคา
บรรยาย “เด็กกาลังนั่งเล่นของเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน และมีความสุขมาก บางคนเล่นเสร็จ
แล้วหยิบไม้บล็อกใส่ลังไม้นับ ๑-๒0 จนเต็มลังไม้
เด็กชวนเพื่อนมาช่วยยกลังไม้เก็บที่ชั้นวาง บางคน
เก็บตุ๊กตา บางคนเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวใส่ตะกร้า
แล้วนาไปวางบนชั้น บางคนนาหนังสือนิทานไป
เก็บไว้ที่มุมหนังสือ บางคนเดินไปหยิบไม้กวาดมา
กวาดห้องเรียน เมื่อทุกคนเก็บของเข้าที่แล้ว
ผู้ปกครองมารับเด็กเดินมาสวัสดีคุณครูแล้วเดินไป
สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ พากันเดินจูงมือกลับบ้าน
อย่างมีความสุข
๓. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบายหลับตาหายใจ
ลึก ๆ ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจ

การประเมินผล
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังคาคล้องจอง อันตรายที่เกิด
ประสบการณ์
(๔) การพูดแสดง
จากของเล่นและ
๑. สนทนาแสดง
ความคิด
วิธีป้องกัน
ความคิดเห็นร่วมกับ (๕) การพูดกับผู้อื่น
ผู้อื่นได้
เกี่ยวกับประสบการณ์
๒. อ่านคาตามที่ครูชี้ ของตนเอง
ได้
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
จุดประสงค์

กิจกรรม
๑. ครูและเด็กร่วมกันอ่านคาคล้องจอง “เพื่อนจ๊ะ
เพื่อนจ๋า” โดยชี้คาในคาคล้องจองให้ตรงกับเสียง
เด็กอ่านร่วมกัน ๒-๓ ครั้ง
๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื้อหาจากคาคล้องจอง
๓. ให้เด็กเล่าประสบการณ์อันตรายที่เกิดจากของ
เล่นที่เคยเห็นหรือได้ฟังมา
๔. ครูนาของเล่นที่อาจเป็นอันตรายมาให้เด็กดู
เช่น ตุ๊กตาพลาสติกจิ๋ว ปืนลม ลูกบอลลูกเล็ก ของ
เล่นตกปลา
๕. ให้เด็กช่วยกันคิดว่าของเล่นแต่ละอย่างในข้อ
๔ มีอันตรายอย่างไรบ้าง
๖. ครูและเด็กสรุปอันตรายจากของเล่นแต่ละ
อย่างร่วมกัน
๗. ครูและเด็กร่วมสนทนาวิธีป้องกันอันตรายจาก
ของเล่นเครื่องมือช่างที่มีสกรู น็ อต ขนาดเล็ก ของ
เล่นที่มีแบตเตอรี่ ของเล่นแหลมคมของเล่นที่มี
เสียงดัง ของเล่นที่มีสีอันตรายจากสารตะกั่ว ฯลฯ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. คาคล้องจอง
“เพื่อนจ๊ะเพื่อนจ๋า”
๒. ของจริงของเล่นที่
อาจเป็นอันตราย

การประเมินผล
สังเกต
๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. การอ่านคาตามที่
ครูชี้

จุดประสงค์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้
๒. ทางานศิลปะโดย
มีความแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การให้ความร่วมมือ
๑. ครูจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ประดิษฐ์โมบาย
ในการปฏิบัติกิจกรรม
จากถ้วยโฟมหรือถ้วยพลาสติก กับกิจกรรมวาด
ต่าง ๆ
ภาพอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
(๒) การแสดงความคิด
ขั้นที่ ๑ เด็กเลือกจับกลุ่มตามความพอใจ
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
ขั้นที่ ๒ เด็กทุกกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ร่วมกันเพื่อประดิษฐ์โมบาย เช่น กาว กรรไกร
ปลายมน ประดาษโปสเตอร์สี ถ้วยโฟม หรือถ้วย
พลาสติก เข็มเย็บขนาดใหญ่ ด้ายเส้นใหญ่สาหรับ
ตัวร้อยตัวโมบายเพื่อใช้แขวน ครูแนะนาวิธีใช้เข็ม
ร้อยถ้วยโฟมอย่างปลอดภัย
ขั้นที่ ๓ เด็กทากิจกรรมแรกเสร็จเขียนชื่อ
ตนเองในแถบกระดาษติดที่ผลงาน นาผลงานไว้ใน
ที่แสดงผลงาน แล้วทากิจกรรมวาดภาพอิสระ
ขั้นที่ ๔ เด็กแบ่งหน้าที่กันเก็บวัสดุอุปกรณ์
เข้าที่ ทาความสะอาดบริเวณที่ทากิจกรรม
2. เด็กนาเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง ครูจด
บันทึกประโยคที่เด็กเล่าไว้
หมายเหตุ นาโมบายของเด็กแขวนหน้าต่างหรือ
ประตู เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. ถ้วยโฟม หรือ
ถ้วยพลาสติก
๒. กาว กรรไกรปลาย
มน กระดาษโปสเตอร์สี
เข็มเย็บขนาดใหญ่ ด้าย
เส้นใหญ่
3. สีเทียน
4. กระดาษ A4

สังเกต
๑. การทางานที่
ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเอง
๒. การทางานศิลปะ
โดยมีความแปลก
ใหม่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๒) การปฏิบัติตนเป็น
๑. เก็บของเล่นเข้าที่ สมาชิกที่ดีของ
อย่างเรียบร้อยด้วย ห้องเรียน
ตนเองได้
(๔) การดูแลห้องเรียน
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน (๑) การเล่นร่วมกับ
ได้
กลุ่มเพื่อน
จุดประสงค์

กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางขณะพา
ลูกบอลใส่ตะกร้าได้

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๘) การนับปากเปล่า
๑ - ๒๐

กิจกรรม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพื่อให้เด็ก
รู้จักแบ่งปัน รอคอย เล่นอย่างปลอดภัย
มีระเบียบวินัย
๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม
๓. ครูควรหาหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง
การเล่นของเล่น และการใช้ของใช้ที่เหมาะสมมา
ไว้ทมี่ ุมหนังสือ
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณเก็บของเล่นเข้าที่
ให้เรียบร้อย
๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
เพื่อน ๆ
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น
๓. เด็กยืนเป็นแถวตอนลึกประมาณ ๕ แถว
๔. ให้เด็กอบอุ่นร่างกายโดยการวิ่งอยู่กับที่
นับ ๑ - ๒๐ กระโดดตบมือเหนือศีรษะนับ ๑๐
ครั้ง ก้มแตะปลายเท้านับ ๑๐ ครั้ง
๕. ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้าให้เด็กดู
๖. เด็กเล่นเกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า
๗. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณนกหวีด

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส
๖. สื่อมุมเกมการศึกษา

สังเกต
๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

๑. เกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้า
๒. ลูกบอล ๕ ลูกขนาด
เล็ก (หรือใช้ไม้บล็อก
แทนได้)
๓. นกหวีด

สังเกต
การวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางขณะพา
ลูกบอลใส่ตะกร้า

จุดประสงค์

เกมการศึกษา
๑. จับคู่ภาพตามที่
กาหนดให้ได้
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรม

๘. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า
หายใจออกลึก ๆ
๙. เด็กไปทาความสะอาดร่างกาย
๑๐. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
(๑) การเล่นร่วมกับ
การเล่นเกมจับคู่ ๑. ครูให้เด็กดูภาพจากเกม จับคู่ภาพของเล่นกับ
กลุ่มเพื่อน
ภาพของเล่นกับ บัตรคาพร้อมบัตรตรวจสอบ และอธิบายวิธีเล่น
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ บัตรคาพร้อมบัตร พร้อมสาธิต
ตรวจสอบตาม
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จานวนตามความเหมาะสม)
ลาพังหรือ
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพของเล่นกับบัตรคา
เล่นร่วมกับผู้อื่น พร้อมบัตรตรวจสอบ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่สลับกับเกมที่
เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ให้เรียบร้อย

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. เกมจับคู่ภาพของ
เล่นกับบัตรคาพร้อม
บัตรตรวจสอบ
๒. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
๑. การจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนดให้ได้
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรม
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหวตาม
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๑. เครื่องเคาะ
และจังหวะ
เสียงเพลง
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
“หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
๒. เพลง “เก็บของ”
อย่างมีความสุขได้
๒. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “เก็บของ” ๒ - ๓
๓. เครื่องดนตรีที่มี
เที่ยว
อยู่ในห้องเรียน
๓. ครูแบ่งเด็กออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ให้ร้องเพลง
“เก็บของ” กลุ่มที่ ๒ ให้ทาท่าตามจินตนาการ
ประกอบเพลง “เก็บของ” กลุ่มที่ ๓ ให้เล่นเครื่อง
ดนตรีที่มีอยู่ในห้องเรียน
๔. ให้เด็กทั้ง ๓ กลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงข้อที่ ๓
พร้อมกัน และเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ชนกัน
๕. ปฏิบัติตามข้อ ๔ ซ้า แต่ให้เด็กหมุนเวียน
ทากิจกรรม
๖. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบาย เปิดเสียงดนตรีเบา ๆ
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
อันตรายที่เกิด
๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ของแหลมคม" โดยชี้ ๑. เพลง “ของ
ประสบการณ์
(๔) การพูดแสดง
จากของใช้ และ คาที่เนื้อเพลงให้ตรงกับเสียงร้องพร้อมกัน ๒-๓ ครั้ง แหลมคม”
๑. สนทนาแสดง
ความคิด
วิธีป้องกัน
๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื้อหาจากเพลง
๒. ของใช้ของจริง
ความคิดเห็นร่วมกับ (๘) การรอจังหวะที่
อันตราย
๓. ครูนาของใช้ของจริงมาให้เด็กดู เช่น มีด กรรไกร เช่น มีด กรรไกร
ผู้อื่นได้
เหมาะสมในการพูด
ปลายแหลม ตะปู เข็ม ส้อม ปลั๊กพ่วง น้ายาล้าง
ปลายแหลม ตะปู
๒. อ่านคาตามที่ครูชี้ (๑๒) การเห็น
สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ถามเด็กว่าของใช้แต่ละอย่างมี
เข็ม ส้อม
ได้
แบบอย่างของการอ่าน
อันตรายอย่างไร ถ้าตอบไม่ได้ครูช่วยบอก

การประเมินผล
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข

สังเกต
๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. การอ่านคาตามที่
ครูชี้

จุดประสงค์

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรม

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

๔. ให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับอันตราย
จากของใช้
๕. เด็กช่วยกันคิดวิธีป้องกันอันตรายจากของใช้
ครูช่วยเสริม
๖. ครูนาบัตรคาชื่อของใช้อ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่าน
ตามร่วมกัน
๗. เด็กอาสานาบัตรคาไปวางคู่กับของใช้
๘. เด็กและครูอ่านบัตรคาชื่อของใช้ร่วมกัน โดย
ครูชี้คาให้ตรงกับเสียง
๙. ครูและเด็กสนทนาถึงวิธีป้องกันอันตรายจาก
ของใช้ร่วมกัน
๑๐. ครูและเด็กร้องเพลง “ของแหลมคม”
ร่วมกันอีก ๒ ครั้ง
๑. ครูอธิบาย ขั้นตอนการทากิจกรรมประดิษฐ์
๑. สีเทียน
รถลาก
๒. กระดาษ A๔
ขั้นที่ ๑ ให้เด็กจับกลุ่ม (จานวนตามความ
เหมาะสม) เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน
ขั้นที่ ๒ เด็กในกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนที่จะนา
วัสดุที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นรถลากที่เคลื่อนที่ได้
ในวันต่อไป โดยระดมความคิดว่าจะหาวัสดุอะไร
มาทาตัวรถ วัสดุใดมาทาล้อรถ และทาอย่างไร

การประเมินผล

สังเกต
๑. การทางานที่
ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๒. กล้าพูดกล้า
(1) การพูดสะท้อน
ขั้นที่ ๓ เด็กทุกคนออกแบบรถจากความคิด
แสดงออกอย่าง
ความรู้สึกของตนเอง
(จินตนาการ) ของตนเองในกระดาษ A๔ โดยการ
เหมาะสมตาม
และผู้อื่น
วาดเป็นภาพและระบายสีให้สวยงาม
สถานการณ์ได้
๒. เด็กทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่ ๑ - ๓
๓. เด็กนาเสนอผลงานการออกแบบรถลากให้เพื่อน
ฟัง ครูจดบันทึกคาพูดของเด็กไว้
๔. ครูเขียนประโยคทีเ่ ด็กเล่าใต้ภาพผลงานของเด็ก
๕. เด็กนาผลงานติดแสดงในที่แสดงผลงาน
๖. เด็กแบ่งหน้าที่จัดเก็บอุปกรณ์
หมายเหตุ ให้การบ้านเด็กนาวัสดุที่เคยใช้แล้ว
สาหรับประดิษฐ์รถลากมาในวันต่อไป
กิจกรรมเล่นตามมุม (๒) การปฏิบัติตนเป็น
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
๑. เก็บของเล่นเข้าที่ สมาชิกที่ดีของ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
อย่างเรียบร้อยด้วย ห้องเรียน
- เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิก
ตนเองได้
(๔) การดูแลห้องเรียน
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน (๑) การเล่นร่วมกับ
- ไม่นาของเล่นมาขว้างปาใส่กัน
ได้
กลุ่มเพื่อน
- รู้จักรอคอยและแบ่งกัน
๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ครูเดินดูทุกกลุ่ม
๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครูเดินดูความเรียบร้อยเมื่อ
เลิกเล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
จุดประสงค์

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล
๒. การกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๑. สื่อมุมบทบาท
สมมติ
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส
๖. สื่อมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

จุดประสงค์
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อนื่ อย่างปลอดภัย
ได้

เกมการศึกษา
๑. จับคู่ภาพตามที่
กาหนดให้ได้
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรม
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การปฏิบัติตนให้
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงไปเล่นน้าเล่นทราย
ปลอดภัยใน
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ชีวิตประจาวัน
- ไม่นาทรายมาขว้างใส่กันหรือไปสาดน้าใส่กัน
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนใช้อยู่ให้ขอยืมหรือ
รอคอย
- แบ่งปันกันเล่น
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน้า เล่นทราย
โดยนาอุปกรณ์การเล่นไปด้วย
๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
๔. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครูให้สัญญาณนกหวีด
เด็กนาอุปกรณ์การเล่นไปล้าง
๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
(๑) การเล่นหรือทา
การเล่นเกมจับคู่ ๑. ครูให้เด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพของใช้กับ
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
ภาพของใช้กับ
บัตรคาพร้อมบัตรตรวจสอบ พร้อมอธิบายและ
เพื่อน
บัตรคาพร้อมบัตร สาธิตวิธีเล่น
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตรวจสอบตาม
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จานวนตามความเหมาะสม)
ลาพังหรือเล่น
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับบัตรคาพร้อม
ร่วมกับผู้อื่น
บัตรตรวจสอบ กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่สลับกับเกม
ที่เคยเล่น
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. บริเวณเล่นน้า
เล่นทราย
2. อุปกรณ์การเล่นน้า
เล่นทราย
3. นกหวีด

สังเกต
การเล่นและการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เกมจับคู่ภาพของใช้
กับบัตรคาพร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๒. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
๑. การจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนด
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรม
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๓) การเคลื่อนไหวตาม
๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
เสียงดนตรี
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อได้ยิน
เคลื่อนไหวร่างกาย
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้น ๆ ทันที
อย่างมีความสุขได้
๒. ครูพูดข้อตกลงว่าให้บริเวณหน้าห้องเรียนเป็น
มุมของใช้ หลังห้องเรียนเป็นมุมของเล่น
๓. ครูเคาะจังหวะเด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว
บริเวณอย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ถ้า
ครูพูดว่าของเล่น เด็กวิ่งไปหลังห้อง ถ้าครูพูดว่า
ของใช้ เด็กวิ่งไปหน้าห้อง
๔. ปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อ ๓ ซ้า ๒ - ๓ ครั้ง
๕. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบายหายใจเข้า
หายใจออกยาว ๆ
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง การ การเก็บรักษาของ ๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
๑. เพลง “เล่นแล้ว
ประสบการณ์
ฟังนิทาน
เล่นของใช้
โดยชี้คาที่เนื้อเพลงให้ตรงกับเสียง เด็กร้องเพลง เก็บ”
๑. สนทนาแสดง
(๔) การพูดแสดงความ
พร้อมกัน ๒ - ๓ ครั้ง
๒. นิทานเรื่อง “ต๋องจ๋า
ความคิดเห็นร่วมกับ คิดเห็น
๒. ครูและเด็กสนทนาเนื้อหาจากเพลงร่วมกัน
ของเล่นลาก่อน”
ผู้อื่นได้
(๘) การรอจังหวะที่
๓. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต๋องจ๋าของเล่นลาก่อน”
๒. อ่านคาตามที่ครูชี้ เหมาะสมในการพูด
๔. เด็กและครูสนทนาเนื้อหาจากนิทาน โดยใช้
ได้
(๑๒) การเห็น
บางคาถามดังนี้
แบบอย่างของการอ่าน
- ทาไมของเล่นจึงหนีต๋องไป
ที่ถูกต้อง
- ถ้าสมมติว่าถ้าเด็กเป็นของเล่น เด็กอยากอยู่
กับเจ้าของแบบไหน

การประเมินผล
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข

สังเกต
๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น
๒. การอ่านคาตาม
ที่ครูชี้

จุดประสงค์

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. นาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของเล่น
ได้
๒. ทางานศิลปะโดย
มีความแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การใช้วัสดุ และ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านงาน
ศิลปะ
(๓) การออกแบบ
ชิ้นงานโดยใช้ รูปร่าง
รูปทรง จากวัสดุที่
หลากหลาย

กิจกรรม
๕. ครูนาหนังสือที่ปกชารุดมาให้เด็กดู และถาม
เด็กดังนี้
- เด็กคิดว่าทาไมหนังสือเล่มนี้จึงชารุด
๖. ครูแบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสมฝึกปฏิบัติ
ดังนี้
- ซ่อมปกหนังสือที่ชารุด
- เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
๗. ครูให้การชมเชยกลุ่มที่ปฏิบัติได้ดี
๘. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของการ
รู้จักเก็บรักษาของเล่นของใช้อีกครั้ง
๑. ครูอธิบายกิจกรรมการประดิษฐ์รถลาก
จากวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้มาแล้วนากลับมาใช้ใหม่
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ ให้เด็กกลุ่มเดิมของเมื่อวานนาวัสดุ
หรือสิ่งของที่ใช้แล้วมารวมกันบนโต๊ะกิจกรรม
ขั้นที่ ๒ เด็กทุกกลุ่มส่งตัวแทนรับอุปกรณ์
ขั้นที่ ๓ เด็กนาผลงานการออกแบบรถลากมา
ดูแบบแล้วช่วยกันแสดงความคิดว่าจะนาวัสดุหรือ
สิ่งของที่มีอยู่มาใช้ทาส่วนไหนของรถได้บ้าง
ขั้นที่ ๔ นาวัสดุมาวางเปรียบเทียบกับแบบ
ภาพวาด
ขั้นที่ ๕ ทารถลากตามที่ออกแบบไว้

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้
แล้ว ที่เด็กนามาจาก
บ้าน และครูเตรียมไว้
ส่วนหนึ่ง
๒. กาว กรรไกรปลายมน
๓. กระดาษกาวย่น
๔. ไม้เสียบลูกชิ้น
ปลายทู่
๕. ลวด ฝาน้าอัดลม

สังเกต
๑. การนาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของ
เล่น
๒. การทางานศิลปะ
โดยมีความแปลก
ใหม่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียน
(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรม
2. เด็กนาเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง ครูจด
บันทึกประโยคที่เด็กเล่า
3. เด็กทดลองลากเล่นในห้องเรียน
๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
- เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
- ไม่นาของเล่นมาขว้างปาใส่กัน
- รู้จักรอคอย และแบ่งกัน
๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม
๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าที่ให้เรียบร้อย ครูเดินดูความเรียบร้อยเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนเล่นเกม “เดินตะขาบ”
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๒. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น
๓. เด็กยืนเป็นแถวตอนลึกประมาณ 3-4 คน
๔. เด็กอบอุ่นร่างกายโดยก้มแตะปลายเท้า ๑๐
ครั้ง วิ่งอยู่กับที่พร้อมกับนับ ๑ - ๒๐ กระโดด
ตบมือเหนือศีรษะ ๑๐ ครั้ง

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

การประเมินผล

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ
๒. สื่อในมุมหนังสือ
๓. สื่อมุมบล็อก
๔. สื่อมุมธรรมชาติ
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส
๖. สื่อมุมเกมการศึกษา

สังเกต
๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

๑. เกมเดินตะขาบ
๒. นกหวีด

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์

เกมการศึกษา
๑. จับคู่ภาพตามที่
กาหนดให้ได้
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรม

๕. ครูสาธิตวิธีเล่นเกม “เดินตะขาบ" ให้เด็กดู
๖. ให้เด็กเล่นเกมเดินตะขาบ
๗. เมื่อหมดเวลาให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๘. เด็กทาความสะอาดร่างกาย
๙. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
๑. ครูแนะนาการเล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับ
(๑) การเล่นร่วมกับ
การเล่นเกมจับคู่ ภาพแยกส่วนและสาธิตการเล่น
กลุ่มเพื่อน
ภาพที่สมบูรณ์กับ ๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมจากข้อ 1
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ภาพส่วนย่อยตาม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่เคยเล่น
ลาพังหรือเล่น
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑
ร่วมกับผู้อื่น
สลับกับเกมที่เคยเล่น
๔. เก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

สือ่ /แหล่งเรียนรู้

๑. การจับคู่ภาพที่
สมบูรณ์กับภาพ
แยกส่วน
๒. เกมที่เคยเล่น

การประเมินผล

สังเกต
๑. การจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนด
๒. การเล่นร่วมกับ
เพื่อน

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
ชื่อ
๑๔. การทางานศิลปะโดยมีความแปลก
ใหม่

๑๓. การจาแนกและจัดกลุ่มของเล่น
ตามรูปทรงเรขาคณิต

๑๒. การจับคู่ภาพตามที่กาหนดให้

ด้าน
สังคม

๑๑. การอ่านคาตามที่ครูชี้

๑๐. การสนทนาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น

ด้านอารมณ์

๙. การเล่นร่วมกับเพื่อน

๘. การนาวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของเล่น

๗. การเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

๕. การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ความสุข

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง
๔. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางขณะพา
ลูกบอลใส่ตะกร้า

๑. การเล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 13 ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม

๑๔. การทางานศิลปะโดยมีความแปลก
ใหม่

๑๓. การจาแนกและจัดกลุ่มของเล่น
ตามรูปทรงเรขาคณิต

๑๒. การจับคู่ภาพตามที่กาหนดให้

ด้าน
สังคม

๑๑. การอ่านคาตามที่ครูชี้

๑๐. การสนทนาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น

ด้านอารมณ์

๙. การเล่นร่วมกับเพื่อน

๘. การนาวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของเล่น

๗. การเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

๕. การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมี
ความสุข

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง
๔. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางขณะพา
ลูกบอลใส่ตะกร้า

๑. การเล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ

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. สถานทีใ่ นชุมชน (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

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

อนุบาลปีที่ 2
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
อารมณ์
1.2.๑ (๑) การฟังเพลง ร้องเพลงและแสดง
ปฏิกริ ิยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(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

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

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๑) การร่วมกาหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
๑.๓.๕ (๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
๑.๓.๗ (๑) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

อนุบาลปีที่ 2
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่ทาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ (๒) การเล่น การทางานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา
1.4.1 (๓) การฟังเพลงนิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
1.4.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ

สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา 1.4.1 (๓) การฟัง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อย
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
กรอง หรือเรื่องราวต่างๆ
ประสบการณ์ของตนเอง
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ความต้องการ
ที่ถูกต้อง
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ของตนเองหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวอักษร คาและข้อความ
ตนเอง
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
การกระทาต่างๆ

รายการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
๑.๔.๔ (๒) การตัง้ คาถามในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ

๑. การเรียงลาดับสั้น – ยาว
๒. จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
๓. จับคู่ภาพเหมือนกัน
๔. นับโดยมีเครื่องเคาะจังหวะ ๑ – ๓
- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง

อนุบาลปีที่ 2
1.4.๒ (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆตามสัญลักษณ์
และรูปร่างรูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่เปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะของความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร
๑. การจับคู่ภาพกับจานวน ๑ – ๕
๒. ตาแหน่งทิศทาง ระยะทาง
๓. การจาแนกภาพที่สัมพันธ์กัน

อนุบาลปีที่ 3
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. นับเรียงลาดับ ๑ – ๒๐
๒. จัดหมวดหมู่ภาพ
๓. เรียงลาดับเหตุการณ์

- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
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 ๓
แนวคิด

ชุมชนคือ ที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน หลายกลุ่มมาอยู่รวมกัน ในพื้นที่เดียวกันมีความแตกต่างกัน โดย การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน
มีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถานที่ สาคัญในชุมชนมีทั้งสถานที่บริการ และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ตลาด สถานที่ราชการ
สวนสาธารณะ ฯลฯ คนในชุมชนมีอาชีพแตกต่างกัน เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน จึง ควรช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ ชุมชน การรักษาความสะอาดชุมชนเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่๑
ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

๑.๓.๑ เล่น ทา
๑. เล่น ทากิจกรรมและ ๑.๑.๔ การรักษาความ
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย ปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตรประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ต่างๆ
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(๑) เคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ชื่อชุมชน
๒. คาขวัญหัวหิน
๓. สถานที่ในชุมชน
- พระราชวังไกลกังวล
- ตลาด
- วัด
- โรงเรียน
- สถานีตารวจ
- โรงพยาบาล
- สถานีรถไฟ
๔. ตัวอย่างคนในชุมชน
(เรื่องความอดทนของโผน
กิ่งเพชร)
๕. การละเล่นไทย
๖. อาชีพของคนในชุมชน
- ค้าขาย
- ประมง

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

2.1.1 เดินต่อเท้า
๒. เดินต่อเท้าถอยหลัง
ถอยหลังเป็นเส้นตรง เป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ได้โดยไม่กางแขน
กางแขน

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข

3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม

๓. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

1.2.1 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
1.3.5 การเล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(2) การเล่นและทางานร่วม
กับผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

4.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

4.1.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
4.1.3 สนใจและมี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

๔. ชื่นชมผลงานศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่างมีความสุข

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
3. การปั้น
(5) การฉีก การตัด การปะ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง
และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี

๕. ร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงอย่างมีความสุข

- ท่องเที่ยว
๗. การคัดแยกขยะ
๘. จัดกลุ่มลักษณะความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆจากการสังเกต
๙. จับคู่ภาพกับคา
๑๐. เรียงลาดับเหตุการณ์
๑๑. คัดแยกการจับกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง

(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.๔ มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 6
6.2 มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย

5.๔.๑ ทางานที่ได้รับ ๖. ทางานที่ได้รับ
๑.๓.๒ มีส่วนร่วมในการ
มอบหมายจนสาเร็จ มอบหมายจนสาเร็จด้วย รับผิดชอบดูแลรักษา
ด้วยตนเอง
ตนเองได้
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก
6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๗. เก็บของเล่นของใช้ได้ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
อย่างเรียบร้อย
มีส่วนร่วมและบทบาท และ
สมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๘.ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ่มค่า

7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7.2 มารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย

7.1.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

๙. คัดแยกขยะและทิ้ง
ขยะได้ถูกที่ด้วยตนเอง

1.3.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ ๘.๒.๑ เล่นหรือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ผู้อื่น
ทางานร่วมกับเพื่อน
มีความสุขและปฏิบัติตน
อย่างมีเป้าหมาย
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๑๐. เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

มาตรฐานที่ 9
การใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

1๑.ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
และสนทนาโต้ตอบอย่าง (๒) ฟังและปฏิบัติตาม
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
คาแนะนา
เรื่องที่ฟังได้

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้

มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

10.1 มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอก
การคิดรวบยอด
ลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ

๑.๒.๒ การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ

๑๒. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

(๕) การพุดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

๑๓. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
อย่างมีเหตุผล การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆ
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และการแยก
ชิ้นส่วน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ

๑๔. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ

แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
(14) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยชุมชนของเรา
กิจกรรม
วันที่

1

2

3

4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดย
ใช้อุปกรณ์ลูกบอลขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
๑ - ๕ ซม.
เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองทิศทาง สูง
กลาง ต่า ตามจังหวะ

สถานที่สาคัญในชุมชน
- พระราชวังไกลกังวล

ชุมชนน่าอยู่
- ตลาด -วัด
- โรงเรียน
- สถานีตารวจ
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล
เคลื่อนไหวพื้นฐาน
การคัดแยกขยะ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตาม - ขยะแห้ง -ขยะเปียก
- ขยะมีพิษ -ขยะรี
คาสั่งการนับเลขเรียง
ไซเคิล
๑ - ๒๐
เคลื่อนไหวพื้นฐาน
อาชีพของคนในชุมชน
- ค้าขาย
เคลื่อนไหวตามคา
- ประมง
บรรยาย
- การท่องเที่ยว
เคลื่อนไหวพื้นฐาน
บุคคลสาคัญในชุมชน
โผน กิ่งเพชร
เคลื่อนไหวตามคาสั่ง
แชมป์นักมวยโลกคน
ผู้นา – ผู้ตาม
แรกของไทย

ศิลปะสร้างสรรค์

1. ประดิษฐ์ภาพจาก
∆
2. ปั้นดินน้ามัน

การเล่นตามมุม

การเล่นกลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
อาชีพของบุคคลและ
เครื่องใช้

1. ประดิษฐ์ของเล่นจาก เล่นมุมประสบการณ์ใน
เศษวัสดุ
ห้องเรียน
2. วาดภาพชุมชนน่าอยู่

เล่นน้า – เล่นทราย

เกมตารางความสัมพันธ์
+ภาพ + สัญลักษณ์ของ
ชุมชน

1. ประดิษฐ์ดอกไม้จาก เล่นมุมประสบการณ์ใน
ฝาขวดน้าดื่ม
ห้องเรียน
2. การหยดสีบน
กระดาษเปียก

เดินถอยหลังบนเส้นตรง จับคู่ภาพกับคา

1.สร้างภาพโดยฉีก ตัด
ปะ อาชีพบุคคลในฝัน
2. การเป่าสี

วิ่งเปี้ยว

เรียงลาดับเหตุการณ์
(1 – ๕)

เดินกะลา

ภาพตัดต่อนักกีฬา
นักมวย,วิ่ง,ปั่นจักรยาน
6 - 8 ชิ้น

เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1. ฉีกปะภาพกางเกงชุด เล่นมุมประสบการณ์ใน
กีฬา
ห้องเรียน
2. การพิมพ์ภาพจาก
สีน้า/แท่นหมึก

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหว เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ลูก
บอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ซม.
๒. เคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองทิศทาง
สูง กลาง ต่า ตามจังหวะ
๓.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตามคาสั่งการนับเลข
เรียง ๑ – ๒๐
๓. เคลื่อนไหวตามคาบรรยาย
๔. เคลื่อนไหวตามคาสั่งผู้นา – ผู้ตาม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. สถานที่สาคัญในชุมชน(พระราชวังไกลกังวล)
๒. ชุมชนน่าอยู่(ตลาด วัด โรงเรียน สถานีตารวจ สถานีรถไฟ
และโรงพยาบาล)
๓. การคัดแยกขยะ(ขยะแห้ง,ขยะเปียก,ขยะมีพิษ,ขยะรีไซเคิล)
๔. อาชีพคนในชุมชน(ค้าขาย ประมง และการท่องเที่ยว)
๕. บุคคลสาคัญในชุมชน (ความอดทนของโผน กิ่งเพชร แชมป์
นักมวยโลกคนแรกของไทย)

๑. ประดิษฐ์ภาพจาก..........,ปั้นดินน้ามัน
๒. ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ,วาดภาพชุมชน
น่าอยู่
๓. ประดิษฐ์ดอกไม้จากฝาของน้าดื่ม ,การหยดสี
บนกระดาษเปียก
๔. สร้างภาพโดยฉีก ตัด ปะ อาชีพบุคคลในฝัน,
การเป่าสี
๕. ฉีกปะภาพกางเกงชุดกีฬา
- การพิมพ์ภาพจากสีน้ามัน/แท่นหมึก

หน่วย
ชุมชนของเรา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๕. กิจกรรมกลางแจ้ ง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- เล่นมุมประสบการณ์ในห้องเรียน

๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นน้า – เล่นทราย
๓. เดินถอยหลังเป็นเส้นตรง
๔. วิ่งเปี้ยว
๕. เดินกะลา

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมจัดหมวดหมู่ภาพอาชีพของบุคคลและ
เครื่องใช้
๒. เกมตารางความสัมพันธ์ + ภาพ +
สัญลักษณ์ของชุมชน
๓. จับคู่ภาพคา
๔. เรียงลาดับเหตุการณ์ (๑ - ๕)
๕. ภาพตัดต่อภาพการ์ตูน นักมวย ,วิ่ง ,
ปั่นจักยาน ๖ - ๘ ชิ้น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหว
อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
ประสบการณ์
(๒) ฟังและปฏิบัติ
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
ตามคาแนะนา
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้

สถานที่สาคัญใน
ชุมชน
- พระราชวังไกล
กังวล

การประเมิน
พัฒนาการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนากิจกรรมส่งบอล โดยให้เด็กยืนเป็น
วงกลม
3. ครูนาลูกบอลมาให้เด็กโดยมาให้ส่งต่อไปรอบวง
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กที่มีลูกบอลอยู่ในมือ
ออกจากการเล่นและให้เด็กคนอื่น ๆเล่นต่อไป

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. ลูกบอลขนาด
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๕ ซม.

สังเกต
การร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวอย่างมี
ความสุข

1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาขวัญ “อาเภอหัวหิน”
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาโดยให้เด็กเล่า
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับพระราชวังไกลกังวล คือ
บ้านของพ่อ
3. ครูเล่าประวัติพระราชวังไกลกังวลให้เด็กฟัง
พร้อมภาพประกอบ
๔. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาเล่าถึงความภาคภูมิใจ
ที่อยู่ในชุมชนของบ้านพ่อ
๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุปประวัติพระราชวังไกล
กังวล

1. คาขวัญ
“อาเภอหัวหิน”
2. ภาพพระราชวัง
ไกลกังวล

สังเกต
การกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (5) การฉีก การตัด
1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้องจอง
ชื่นชมผลงานศิลปะของ
การปะ
“บ้านทรายทอง”
ตนเองและผู้อื่นอย่างมี
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- การประดิษฐ์ภาพจาก ∆ 
ความสุข
- การปั้นดินน้ามันอิสระ
3. ให้เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้คาแนะนา
การใช้ดินน้ามัน การตัด การปะ และอุปกรณ์ในการ
ตัด การปะ
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
และบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์กติกาและวิธีการเล่น
ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ (2)การเล่นรายบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่น
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
(2) การปฏิบัตติ น
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
เป็นสมาชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
1. ครูแนะนา การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัด
เล่นทากิจกรรมและ
รายบุคคล กลุ่มย่อย
มือ ,เท้า หมุนไหล่ กระโดเพื่ออบอุ่นร่างกายและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
และกลุ่มใหญ่
แนะนากิจกรรม การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
2. ครูแนะนาเครื่องเล่นและวิธีการเล่นเครื่องเล่น
สนาม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. กระดาษ A4
๒. กระดาษสีต่างๆ
๓. สีเทียน
๔. ดินน้ามัน
๕. จานรองผลงาน

สังเกต
การชื่นชมผลงาน
ศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข

อุปกรณ์จากมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นโดยมี
ผู้ชี้แนะได้

1. เครื่องเล่น
สนาม

สังเกต
การเล่นทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เกมจัด
หมวดหมู่
2. เกมการศึกษา
ชุดเดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

3. ให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ
4. ครูคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่น
สนาม
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 2
ลักษณะขึ้นไปได้

(1) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม

จัดกลุ่มลักษณะ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกต

1. ครูแนะนาเกมจัดหมวดหมู่ภาพอาชีพของบุคคล
และเครื่องใช้
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

(1) การปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(2) การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่อยู่อาศัยและ
ประเพณีไทย

ชุมชนน่าอยู่
- ตลาด
- วัด
- สถานีตารวจ
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “ชุมชนของ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
เราน่าอยู”่
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแนะนาเพลง “ชุมชนของเราน่าอยู่” ให้เด็ก
ร่วมกันร้องเพลง
๓. ครูให้สัญญาณหยุด ให้นักเรียนทาท่าเคลื่อนไหว
ตามทิศทาง สูง กลาง ต่า

สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. เด็กและครูร่วมกันท่องคาคล้องจอง “ชุมชน
ของเรา”
2. ครูให้เด็กเล่าเรื่องที่ไปถามผู้ปกครองมาเกี่ยวกับ
สถานที่ในชุมชน
3. ครูนาภาพสถานที่ในชุมชนให้เด็กดู เช่น ภาพ
ตลาด วัด สถานีตารวจ โรงพยาบาล สถานีรถไฟ
ฯลฯ และร่วมกันสนทนาถึงสถานที่เหล่านั้นโดยใช้
คาถาม
- ในชุมชนมีสถานที่อะไรบ้าง
- เราไปทาบุญที่ไหน
- โรงพยาบาล คืออะไร
- เราไปซื้ออาหารที่ไหน
- ใครไปทางานที่สถานีตารวจ ฯลฯ
4. ครูและเด็กร่วมกันทบทวน คาคล้องจอง
“ชุมชนของเรา”

สังเกต
การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

1. คาคล้องจอง
“ชุมชนของเรา”
2. ภาพสถานที่ใน
ชุมชน
- ตลาด
- วัด
- สถานีตารวจ
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การใช้วัสดุและ
1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้องจองชุมชนของเรา
ชื่นชมผลงานศิลปะของ
สิ่งของอย่างคุ้มค่า
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
ตนเองและผู้อื่นอย่างมี
- การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
ความสุข
- การวาดภาพชุมชนอิสระ
3. ให้เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้คาแนะนา
การใช้สีเทียน การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และอุปการณ์
ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
และบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์กติกาและวิธีการเล่น
ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ (2) การเล่นรายบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
สมาชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล
1. ครูแนะนาข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่นน้าเล่น
กลางแจ้ง
กลุ่มย่อย และ
ทราย พร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
เล่น ทากิจกรรมและ
กลุ่มใหญ่
2. ให้เด็กเล่นน้า เล่นทราย โดยมีครูดูแลอย่าง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ใกล้ชิด
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ
2. เศษวัสดุ
3. กาว
4. สีเทียน

สังเกต
การชื่นชมผลงานศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่างมีความสุข

อุปกรณ์จากมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นโดยมีผู้ชี้แนะ

1. อุปกรณ์ใน
สังเกต
การเล่นน้า-เล่นทราย การเล่น ทากิจกรรม
2. นกหวีด
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จัดกลุ่มลักษณะ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(1) การสังเกต
ลักษณะส่วนประกอบ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยประสาท
สัมผัส

จัดกลุ่มลักษณะ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกต

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บของและทา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนาเกมตารางความสัมพันธ์ภาพและ
สัญลักษณ์ชุมชนของเรา
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

1. เกมตาราง
ความสัมพันธ์ภาพ
และสัญลักษณ์
ชุมชนของเรา
2. เกมการศึกษา
ชุดเดิม

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การจัดกลุ่มลักษณะ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆจากการสังเกต

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ
กับที่
ร่วมกิจกรรมการ
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบเพลง เคลื่อนที่
และดนตรีอย่างมี
ความสุขด้วยตนเองได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คัดแยกขยะและทิ้งขยะ
ได้ถูกที่ด้วยตนเองได้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ / เป็นนก
/เป็นกระต่าย / เป็นไก่ / เป็นหมู / เป็นแมว
3. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการเป็นสัตว์ 1
ชนิด ครูเคาะสัญญาณหยุด แล้วให้เด็กนับเลข
เรียงลาดับ 1 – ๒0
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อย่าทิ้งต้องเก็บ”
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องการทิ้งขยะ
3. ครูนาภาพถังขยะและขยะแต่ละชนิดมาให้เด็กดู
เช่น - ถังขยะแห้ง
สีเหลือง
- ถังขยะเปียก สีเขียว
- ถังขยะมีพิษ
สีแดง
- ถังขยะรีไซเคิล สีน้าเงิน
4. ครูอธิบายประเภทของขยะแต่ละชนิดแล้วให้
เด็กฝึกแยกขยะโดยนาขยะไปทิ้งลงถังให้ถูกต้ อง
5. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “อย่าทิ้งต้องเก็บ”
และร่วมกันสรุปความแตกต่างของขยะแต่ละ
ประเภท

(5) การคัดแยก
การจักกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

การคัดแยกขยะ
- ขยะแห้ง
- ขยะเปียก
- ขยะมีพิษ
- ขยะรีไซด์เคิล

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. เพลง “อย่าทิ้งต้อง สังเกต
เก็บ”
การคัดแยกขยะและทิ้ง
2. รูปภาพถังขยะ
ขยะได้ถูกที่
- ถังขยะแห้ง
สีเหลือง
- ถังขยะเปียก สีเขียว
- ถังขยะมีพิษ สีแดง
- ถังขยะรีไซเคิล
สีน้าเงิน
3. ถังขยะ (ของจริง)

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (๒) การใช้วัสดุและ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “อย่าทิ้งต้องเก็บ”
๑. ชื่นชมผลงานศิลปะ สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
ของตนเองและผู้อื่นอย่าง คุม้ ค่า
- การประดิษฐ์ดอกไม้จากฝาขวดน้าดื่ม
มีความสุข
- การหยดสีบนกระดาษเปียก
๒. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
3. ให้เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตาม
อย่างประหยัดและ
ความสนใจ
พอเพียงด้วยตนเอง
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้
คาแนะนาการใช้สีน้า การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และ
อุปการณ์ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
และบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์กติกาและวิธีการเล่น
ขออนุญาตหรือรอคอย (2) การเล่นรายบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
เมื่อต้องการสิ่งของของ กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ผู้อื่นด้วยตนเองได้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
สมาชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เพลง “อย่าทิ้งต้อง
เก็บ”
2. เศษวัสดุฝาขวดน้า
ดื่มแต่ละชนิด
3. กาว
4. สีน้า

สังเกต
๑. การชื่นชมผลงาน
ศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
๒. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียง

อุปกรณ์จากมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่กาง
แขนด้วยตนเองได้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
การจับคู่ภาพกับคา
(13) การจับคู่การ
เปรียบเทียบการรียง
ลาดับสิ่งต่างๆ

การจับคู่ภาพกับคา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสาธิตการเดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรงให้เด็กดู ๑. เชือกฟาง
๒. นกหวีด
2. ให้เด็กเข้าแถวหันหลังยืนบนเส้นตรงต่อกัน เว้น
ระยะ 3 ก้าวต่อจากเพื่อน
3. จากนั้นให้เด็กเดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรงไป
เรื่อยๆจนถึงจุดหมาย

สังเกต
การเดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงโดยไม่กาง
แขน

1. ครูแนะนาเกมการจับคู่ภาพกับคา
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมภาพจับคู่ภาพ
กับคา
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข
ด้วยตนเองได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(5) การพูดกับผู้อื่น อาชีพของคนใน
เกี่ยวกับประสบการณ์ ชุมชน
ของตนเอง หรือพูด
- ค้าขาย
เรื่องราวเกี่ยวกับ
- ประมง
ตนเอง
- การท่องเที่ยว

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพ
ชื่นชมผลงานศิลปะของ
และการเล่นกับสี
ตนเองและผู้อื่นอย่างมี
ความสุขด้วยตนเองได้

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาเพลง “โตขึ้นหนูจะเป็นอะไร” ให้เด็ก
ร่วมกันร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง
อิสระ

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “โตขึ้น
หนูจะเป็นอะไร”

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “โตขึ้นหนูจะเป็น
อะไร” พร้อมทาท่าทางประกอบเพลง
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบัติตนตามเนื้อเพลง
3. ครูนาภาพอาชีพต่างๆมาให้เด็กดู
4. ให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติตามอาชีพ
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพและ
ความสาคัญของอาชีพโดยใช้คาถาม ใคร ทาอะไร ที่
ไหน เมื่อไร

เพลง “โตขึ้นหนู
จะเป็นอะไร”

สังเกต
การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “โตขึ้นหนูอยากเป็น
อะไร”
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- สร้างภาพโดยการฉีก ตัด ปะ อาชีพบุคคลในฝัน
- การเป่าสี

1. เพลง “โตขึ้น
หนูอยากเป็น
อะไร”
2. กระดาษ A4
3. เศษกระดาษสี
โปสเตอร์อ่อน

สังเกต
การชื่นชมผลงานศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่างมีความสุข

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเล่นตามมุม
ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
เล่นทากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(1) เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

3. ให้เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตามความ
สนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้คาแนะนา
การใช้สีน้า การใช้สีเทียน และอุปการณ์ในการวาด
ภาพและเป่าสี
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
และบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์กติกาและวิธีการเล่นใน
แต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย

4. กรรไกร
5. หลอด
6. สีน้า

1 ครูสาธิตวิธีการเล่นและแนะนาข้อตกลงในการ
วิ่งเปี้ยวอย่างปลอดภัย
2.ให้เด็กเข้าแถววิ่งเปี้ยวที่ละคนจนครบ
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กทาความสะอาด
ร่างกาย

1. สนามโรงเรียน สังเกต
2. นกหวีด
การเล่น ทากิจกรรม
3. ผ้าเช็ดหน้า
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

อุปกรณ์จากมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 2
ลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(14) การบอกและ
การเรียงลาดับ
เรียงลาดับกิจกรรม
เหตุการณ์ ๑ - ๕
หรือเหตุการณ์ตาม
เหตุการณ์
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาเกมเรียงลาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชีพ
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมไป
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เกมเรียงลาดับ สังเกต
เหตุการณ์
การจับคู่และ
เกี่ยวกับอาชีพ
เปรียบเทียบความ
2. เกมการศึกษา แตกต่างและความ
ชุดเดิม
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบ 2 ลักษณะขึ้นไป
สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข
กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
ได้

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

กิจกรรมเสริม
(๒) ฟังและปฏิบัติ
ประสบการณ์
ตามคาแนะนา
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังด้วยตนเองได้

บุคคลสาคัญใน
ชุมชน(ความอดทน
ของโผน กิ่งเพชร)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ เครื่องเคาะจังหวะ
อย่างอิสระตามจังหวะเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ครูขออาสาสมัคร 3 คน มาเป็นผู้นา โดยให้ผู้นา
แต่ละคนมีชื่อเป็นผลไม้ เช่น ชมพู่ มะม่วง
มะละกอ
3. ให้ผู้นา และผู้ตามปฏิบัติตามคาสั่ง
- ชมพู่ ให้เด็กกระโดดตบ 3 ครั้ง
- มะม่วง ให้เด็กย่าเท้าอยู่กับที่ 2 ครั้ง
- มะละกอ ให้เด็กผงกศีรษะ 5 ครั้ง
4. ให้เด็กปฏิบัติตาม ข้อ 3 ซ้าอีก

สังเกต
การร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้องจอง “คาขวัญ
อาเภอหัวหิน”
2. ครูและเด็กร่วมกันฝึกการชกลม นับ 1,2,3
3. ครูนาภาพบุคลสาคัญที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาของ
อาเภอหัวหินมาให้เด็กดูและเล่าเรื่อง โผน กิ่ง
เพชร ซึ่งเป็นชาวหัวหินผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาชก
มวยให้กับประเทศไทย
4. เด็กและครูร่วมสนทนาถึงนักมวยดังของอาเภอ
หัวหิน

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

1. คล้องจอง
“คาขวัญอาเภอ
“หัวหิน”
2. ภาพโผน กิ่งเพชร

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
1. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
และการเล่นกับสี
- ฉีกปะภาพกางเกงชุดกีฬา
(3) การปัน้
- การพิมพ์ภาพจากสีน้า / แท่นหมึก
(5) การฉีก การตัด
2. ให้เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตาม
การปะ
ความสนใจ
3. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรมครูคอยให้
คาแนะนาการฉีก ตัด ปะ การใช้สีน้าและ
อุปการณ์ในการฉีก ตัดปะ และการพิมพ์ภาพด้วย
สีน้า / แท่นหมึก
4. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณเด็กช่วยกันเก็บของ
5. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
และบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์กติกาและวิธีการเล่น
ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ (2) การเล่นรายบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ด้วยตนเองได้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น
สมาชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่น
(1) ปฏิบัติตนในความ
1. ครูแนะนา การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
กลางแจ้ง
เป็นไทย
สะบัดมือ ,เท้า หมุนไหล่ กระโดดเพื่ออบอุ่น
1. เล่นและทางานร่วมกับ (5) การละเล่น
ร่างกาย
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
พื้นบ้านของไทย
2. แนะนากิจกรรม การเดินกะลา
2. ขออนุญาตรอคอยเมื่อ (7)ขออนุญาตหรือรอ
3. ครูให้เด็กเดินกะลาในสนามและครูคอยดูแลการ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นได้ คอยเมื่อต้องการ
เล่นอย่างใกล้ชิด
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เศษกระดาษสี
โปสเตอร์อ่อนสีต่างๆ
2 ภาพชุดกีฬา
3. สีน้า/แท่นหมึก

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึก

อุปกรณ์จากมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่น

๑. กะลา เป็นคู่ตาม
ความเหมาะสม
๒. นกหวีด

สังเกต
1. การเล่นและทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
2.ขออนุญาตรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเองได้
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ให้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เรียบร้อยและเข้าแถวไปทาความสะอาดร่างกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะด้วยตนเองได้

การต่อของชิ้นเล็กเติม เกมภาพตัดต่อ
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน

1. ครูแนะนาเกมภาพตัดต่อนักมวย วิ่ง ปั่น
1. เกมภาพตัดต่อ
จักรยาน
2. เกมการศึกษาชุด
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม เดิม
ที่แนะนาไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ลักษณะ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

ด้านสังคม
๑๓. การบอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

๑๒. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

๑๐. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
1๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

๙. การคัดแยกขยะและทิ้งขยะถูกที่ด้วยตน

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๗. การเก็บของเล่นของใช้อย่างเรียบร้อย

๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง

๕. การร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
อย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

๔. การชื่นชมผลงานศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข

๓. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๒. การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
โดยไม่กางแขน

๑. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุลาดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้ ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

๑๓. การบอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านสังคม

๑๒. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง
๙. การคัดแยกขยะและทิ้งขยะได้ถูกที่ด้วย
ตนเอง
๑๐. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย
1๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรือ่ งที่ฟัง

๗. การเก็บของเล่นของใช้อย่างเรียบร้อย

๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

๕. การร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

๔. การชื่นชมผลงานศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข

๓. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

๒. การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
โดยไม่กางแขน

๑. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

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
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่ม

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.2 การเล่น

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง

อนุบาลปีที่ 2
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
(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
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง .
หรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
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
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ ตามลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

อนุบาลปีที่ 2
(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
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง
(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 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

1. การนับปากเปล่า 1 - 5
2. นับและแสดงจานวน 1 - 2

1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน - ล่าง
3. การนับปากเปล่า 1 - 10
4. นับและแสดงจานวน 1 - 5

1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน-กลาง-ล่าง
3. ทิศทาง ซ้าย - ขวา
4. การนับปากเปล่า 1 - 20
5. นับและแสดงจานวน 1 - 9

รายการ
วิทยาศาสตร์

การพัฒนาทางภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
- ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 2
- ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 3
1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา

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

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด

ป่าไม้เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่และพืชเล็กๆ ต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะและธรรมชาติต่างกัน ประกอบด้วย ราก ลาต้น กิ่ง ก้าน ดอก ใบ และผล ซึง่ มีหน้าที่ต่างกัน
ป่าไม้มีหลายประเภท มีคุณค่าต่อโลกและสิ่งมีชีวิตมากมาย เป็นแหล่งกาเนิดแม่น้าลาธารช่วยดูดซับน้าฝนไม่ให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน และป้ องกันน้าท่วมเป็นที่อยู่
ของสัตว์ป่า ผู้คนได้อาศัยป่าในการดารงชีวิต จึงควรอนุรักษ์ป่าไว้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษา
1.3.1 เล่น ทากิจกรรมและ 1. เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ความปลอดภัย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย ผู้อ่นื อย่างปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น

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 กลุ่มย่อย กลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ชื่อและลักษณะ
ของต้นไม้
2. การจาแนกประเภท
ของต้นไม้
(ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ)
3. การทดลองการดูด
น้าของราก และหน้าที่
ของราก
4. การบารุงดูแล
รักษาต้นไม้
5. โทษของการ
ทาลายป่า
6. การเปรียบเทียบ
จานวน มาก - น้อย
7. ตาแหน่ง
บน-กลาง-ล่าง
8. ทิศทาง ซ้าย - ขวา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2.1 เคลื่อนไหว 2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอน 2. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น
ร่างกายอย่าง ขึ้นจากพื้นได้
ได้
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้
2.2 ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน
4.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ 3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
ตามแนวเส้นโค้งได้
เส้นโค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
4.1.1 สนใจมีความสุขและ 4. สนใจมีความสุขและแสดงออก 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ผ่านงานศิลปะได้
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ 5. สนใจ มีความสุขและแสดง
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
ประกอบเพลง จังหวะและ จังหวะ และดนตรีได้
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(3)การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

สาระที่ควรเรียนรู้
9. การนับปากเปล่า
1 - 20
10. นับและแสดง
จานวน 1 - 9

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัตติ น
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับ
วัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
7.1 ดูแลรักษา 7.1.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและ และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
สิ่งแวดล้อม

8.2 การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น

8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
6. ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้

7. เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

9.1 สนทนาโต้ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ 8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
ตอนและเล่า
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องให้ผู้อื่น
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
เรื่องทีฟ่ ังได้
เข้าใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ

1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

9.2 อ่าน เขียน 9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ 9. อ่านคาด้วยการชี้หรือกวาดตา
ภาพและ
คาด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของ
สัญลักษณ์ได้ มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของ ข้อความได้
ข้อความ
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถ
ในการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

10.1 มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

1.4.1 การใช้ภาษา
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง
(18) การเล่นเกมทางภาษา
10. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลง 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ประสาทสัมผัสได้
(1) การสังเกตลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

11.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(8) การนับและแสดงจานวน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่ม 12. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็น
2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ เกณฑ์ได้

10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
การแสดงหา
ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

12.2 มี
12.2.1 ค้นหาคาตอบของ
ความสามารถ ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ในการแสวงหา ที่หลากหลายด้วยตนเอง
ความรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
จาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

13. เรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

14. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยต้นไม้ที่รัก
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ชื่อและลักษณะของต้นไม้
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงต้นไม้

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพสีเทียน
- ตัดกระดาษรูปใบไม้ต่อเติม
ตามจินตนาการ

เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
- เกมรับบอล
กระดอนจากพื้น

เกมการศึกษา
- เกมสังเกต
รายละเอียด
ภาพต้นไม้

- พิมพ์ภาพจากนิ้วมือเป็น
รูปต้นไม้
- พับสี
- ศิลปะแบบร่วมมือประดิษฐ์
ต้นไม้จากเศษวัสดุ

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม

- เกมพื้นฐาน
การบวก 1 ถึง 9

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เกมลิงชิง
ลูกบอลกระดอน
จากพื้น

- เกมเรียงลาดับ
ภาพการเจริญเติบโต
ของพืช

2

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามคาสั่ง

- การจาแนกประเภทของ
ต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ)

3

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
คาบรรยาย

- การทดลองการดูดน้าของ
ราก และหน้าที่ของราก

4

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์

- การบารุงดูแลรักษาต้นไม้

- ปั้นดินน้ามัน
- เป่าสี

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นน้าเล่นทราย - เกมจับคู่ต้นไม้กับ
ผลไม้

5

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงต้นไม้ใหญ่

- โทษของการทาลายป่า

- โมบายรูปใบไม้

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- มอญซ่อนใบไม้

- เกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย หน่วยต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้
2. เคลื่อนไหวตามคาสั่ง
3. เคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย
4. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
5. เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้ใหญ่

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ชื่อและลักษณะของต้นไม้
2. การจาแนกประเภทของต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ)
3. การทดลองการดูดน้าของราก และหน้าที่ของราก
4. การบารุงดูแลรักษาต้นไม้
5. โทษของการทาลายป่า

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพสีเทียนและตัดกระดาษรูปใบไม้ต่อเติม
ตามจินตนาการ
2. พิมพ์ภาพจากนิ้วมือเป็นรูปต้นไม้และพับสี
3. ศิลปะแบบร่วมมือประดิษฐ์ต้นไม้จากเศษวัสดุ
4. ปั้นดินน้ามันและเป่าสี
5. โมบายรูปใบไม้

หน่วย
ต้นไม้ที่รัก
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เกมรับบอลกระดอนจากพื้น
2. เล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เกมลิงชิงลูกบอลกระดอนจากพื้น
4. เล่นน้าเล่นทราย
5. มอญซ่อนใบไม้

1. เกมสังเกตรายละเอียดภาพต้นไม้
2. เกมพื้นฐานการบวก 1-9
3. เกมเรียงลาดับภาพการเจริญเติบโตของพืช
4. เกมจับคู่ต้นไม้กับผลไม้
5. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงต้นไม้
3. ให้เด็กร้องเพลงต้นไม้ ตามครูทีละวรรค
2 – 3 ครั้ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จาได้
4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลงต้นไม้
5.เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า
2 – 3 ครั้ง
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนเพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สือ่
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงต้นไม้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การฟังเพลง
ชื่อและลักษณะของ
นิทาน คาคล้องจอง ต้นไม้
บทร้อยกรองหรือ
ไม้ดอก คือ ไม้ที่ปลูกไว้
เรื่องราวต่างๆ
เพื่อใช้ดอกเป็น
(4) การพูดแสดง
ประโยชน์ เช่น ประดับ
ความคิด ความรู้สึก
ตกแต่งจัดสวน
และความต้องการ
ไม้ผล คือ ต้นไม้ที่มีลูก
เป็นผลสามารถ
รับประทานได้
2. อ่านคาด้วยการ (5) การพูดกับผู้อื่น ไม้ใบ คือ ไม้ที่ปลูกไว้
ชี้หรือกวาดตามอง เกี่ยวกับประสบการณ์ เพื่อใช้ใบเป็นประโยชน์
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความได้ ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(14) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวาจากบน
ลงล่าง
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูอ่านเนื้อเพลงชมไพรให้เด็กอ่านตาม
2. เด็กร้องเพลงชมไพรตามครูทีละวรรค
จนเด็กส่วนใหญ่จาได้แล้วสนทนาเกี่ยวกับ
เนื้อเพลง
3. เด็กเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับต้นไม้
และป่าไม้ที่เคยพบ
4. เด็กดูภาพต้นไม้พร้อมทั้งเล่นปริศนาคาทาย
เกี่ยวกับต้นไม้
5. เด็กตอบปริศนาคาทายเกี่ยวกับต้นไม้
อะไรเอ่ย.. ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน ใบอ่อนใช้สูบ
(ต้นจาก)
อะไรเอ่ย....เด็กๆนุ่งผ้า เมื่อชราเปลือยกาย
(ต้นไผ่)
อะไรเอ่ย... ต้นเท่าลาเรือใบห่อเกลือไม่มิด
(ต้นสน, ต้นมะขาม)
อะไรเอ่ย... ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ มะละกอ
ก็ไม่ใช่ (ต้นตาล)
6. ครูนาบัตรภาพต้นไม้เช่น ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ
มาให้เด็กดูพร้อมทั้งสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับชื่อของ
ต้นไม้ว่าชื่ออะไรบ้าง รวมทั้งลักษณะสาคัญของ
ต้นไม้ 3 ประเภท

1. แผนภูมเิ พลงชมไพร
2. ภาพป่าหลายๆแบบ
และภาพสิ่งต่างๆที่มีอยู่
ในป่า เช่น ต้นไม้ สัตว์
น้าตก
3. ปริศนาคาทาย
เกี่ยวกับต้นไม้

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
2. การอ่านคาด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้
2. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด
การปะ

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง (2)การเคลื่อนไหว
รับลูกบอลที่
เคลื่อนที่
กระดอนขึ้นจาก
(4) การเคลื่อนไหว
พื้นได้
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ในการรับบอล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ และตัดกระดาษ
เป็นรูปใบไม้สร้างภาพต่อเติมตามจินตนาการ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. กรรไกรปลายมน
4. กระดาษติดภาพใบไม้
5. กาว

สังเกต
1. ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กยืนเป็นวงกลมเตรียมความพร้อมร่างกาย
โดยครูเป็นผู้นาให้เด็กปฏิบัตติ าม
2. อาสาสมัครออกมาเป็นผู้นาในการทาท่าทาง
เตรียมความพร้อมร่างกาย ประมาณ 3 – 4 คน
และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมรับบอลกระดอนจากพื้น

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

สังเกต
การรับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

4. เด็กยืนเรียงแถวตอนลึก หันหน้าเข้าหาครู
ครูยืนห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร
5. ครูโยนบอลบอลให้กระดอนจากพื้น 1 ครั้งแล้ว
ให้เด็กคนที่ 1 รับ เมื่อเด็กรับแล้วก็โยนบอลให้
กระดอนขึ้นจากพื้น 1 ครั้งส่งให้ครู แล้ววิ่งไป
ต่อท้ายแถว
6. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 5 จนครบทุกคน
7. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
เกมการศึกษา
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

(1) การสังเกต
การสังเกตรายละเอียด
ลักษณะ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ของต้นไม้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่ น
เกมศึกษารายละเอียดภาพต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมศึกษา
รายละเอียดภาพต้นไม้
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิก
เล่นแล้ว

1. เกมศึกษา
รายละเอียดภาพต้นไม้
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
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
1. กิจกรรมพื้นฐานโดยเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เช่น
ก้มตัวไปด้านล่าง เงยหน้าขึ้นข้างบน ยืดตัวให้สูง
ย่อตัวลง ฯลฯ และเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น
วิ่งทางซ้าย - ขวา เดินด้วยปลายเท้าไป
ข้างหน้า - ข้างหลัง ฯลฯ ประกอบจังหวะที่
ครูเคาะ และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
เคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
คาสั่งให้เด็กฟัง โดยให้เด็กยืนอิสระรอบๆ
ห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆห้องตามจังหวะการ
เคาะช้า – เร็ว และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดให้เด็ก
หยุดเคลื่อนไหวทันที และฟังคาสั่งจากครู ดังนี้
- กระโดดข้ามต้นไม้ล้ม
- เขย่งสัมผัสใบไม้
- ก้มตัวให้พ้นกิ่งไม้
- กระโดดไปทางซ้ายของต้นไม้
- กระโดดไปทางขวาของต้นไม้
ฯลฯ
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ 2 – 3 นาที จับคู่นวดไหล่เบาๆ
เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สือ่
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. นกหวีด

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
จาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่ 2 ลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การมีส่วนร่วมใน การจัดกลุ่ม จาแนก
การรวบรวมข้อมูลจาก ประเภทของต้นไม้ คือ
การสืบเสาะหาความรู้ ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล
ในรูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย
(5) การคัดแยก การ
จัดกลุ่ม และจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาบัตรภาพไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล มาให้เด็กดู
และทบทวนชื่อและลักษณะของต้นไม้ 3 ประเภท
และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล
ว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร
2. คละบัตรภาพต้นไม้ 3 ประเภทให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันจาแนกบัตรภาพออกเป็นประเภทไม้ดอก
ไม้ใบและไม้ผล โดยนาบัตรภาพไปติดบน
กระดาษบรู๊พประจากลุ่มของตน ดังนี้
แผนภูมิแสดงจานวนไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล
ไม้ดอก
ไม้ผล
ไม้ใบ

1. กระดาษบรู๊พแผนภูมิ
2. บัตรภาพไม้ดอก
ไม้ผล ไม้ใบเท่าจานวน
กลุ่ม

สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีน้า
3. ฟองน้า
4. ผ้าเช็ดมือ
5. พู่กัน

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

รวม
รวม
รวม
3. เด็กเปรียบเทียบจานวนของไม้ดอก ไม้ ผลและ
ไม้ใบจากตารางแผนภูมิว่าชนิดใดมีจานวนมาก
ชนิดใดมีจานวนน้อย และเขียนตัวเลขลงใน
ช่องรวม
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
พิมพ์ภาพจากนิ้วมือเป็นรูปต้นไม้ และพับสี
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง (5) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ทากิจกรรม สนามอย่างอิสระ
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบได้

(8) การนับและแสดง การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆใน จานวน 1 - 9
ชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจซึ่งควรจัดอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมพื้นฐานการบวกจานวน 1 - 9
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมพื้นฐานการบวก
จานวน 1 – 9
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิก
เล่นแล้ว

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมพื้นฐานการบวก
จานวน 1 - 9
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดง
ท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(8) การนับและ
แสดงจานวน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง 1. ดนตรีบรรเลง
อิสระตามเสียงดนตรีบรรเลง เมื่อเพลงหยุดให้หยุดการ
2. คาบรรยาย
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กทาท่าตามจินตนาการของตนเอง โดยฟังคาบรรยาย
“เด็กๆ เดินเข้าไปในป่า ในระหว่างทางมีกิ่งไม้หักขวางทางอยู่
จึงกระโดดข้ามกิ่งไม้ เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็มองเห็นต้นมะม่วง
มากมายนับได้ 1 2 3 จนถึง 20 ต้น (ครูบอกให้เด็กนับปาก
เปล่า) มาถึงต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีลูกดกมาก เด็กๆ นับได้ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ลูก (ครูให้เด็กหยิบของเล่นชิ้นเล็ก ๆ ให้ได้ 9
ชิ้น) แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ ไปพบกับหมูป่าตัวใหญ่ หมูป่าตัว
ใหญ่รูปร่างน่ากลัวมาก จึงรีบวิ่งหนีหมูป่าไปแอบอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่
เมื่อหมูป่าวิ่งไปทางอื่น เด็กๆจึงรีบเดินกลับบ้านทันที
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนราบพักผ่อน เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเสริม
(4) การมีส่วนร่วม การทดลองการดูดน้า
ประสบการณ์
ในการรวบรวม
ของราก และหน้าที่
1. ค้นหาคาตอบ ข้อมูลจากการสืบ ของราก
ของข้อสงสัย
เสาะหาความรู้ใน
ต่างๆ โดยใช้
รูปแบบต่างๆ และ
วิธีการที่
หลากหลายด้วย แผนภูมิอย่างง่าย
ตนเองได้
2. บอกลักษณะ (1) การสังเกต
การเปลี่ยนแปลง ลักษณะและการ
ของสิ่งต่างๆ จาก เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
การสังเกตโดยใช้ ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสได้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
ได้

(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(3) การทาศิลปะ
แบบร่วมมือ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. ครูนาต้นไม้มา 2 กระถาง กระถางที่ 1 ต้นไม้ที่มีรากเกาะติด
อยู่ในดิน กระถางที่ 2 ต้นไม้ที่ไม่มีรากอยู่ในดิน
2. อาสาสมัคร 1 คนออกมาดึงต้นไม้ออกจากกระถาง 2 มือ
พร้อมๆ กัน แล้วบอกความรู้สึกจากการดึงต้นไม้ออกจาก
กระถางว่ามีความรู้สึกอย่างไร ต้นไม้ในกระถาง 2 ใบต่างกันไหม
3. ครูสรุปเพิ่มเติมถึงหน้าที่ของราก คือ
(1) ยึดลาต้นให้ติดกับดิน
(2) ดูดน้าและอาหารไปเลี้ยงลาต้น
4. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมสาธิตวิธีการทดลองการดูดน้าของ
รากต้นกระสัง ต้นเทียน หรือต้นไม้ที่สามารถทดลองการดูดน้า
ของรากได้
5. เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันทดลองการดูดน้าของรากต้นกระสัง
หรือต้นเทียน
6. เด็กบันทึกผลการทดลองโดยการวาดภาพ พร้อมนาเสนอ
ข้อมูล
7. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการทดลองและหน้าที่ของราก

1. ต้นไม้ 2 กระถาง
2. ต้นกระสัง
ต้นเทียน หรือต้นไม้ที่
มีนามาทดลองการดูด
น้าของรากได้
3. น้าสีใส่ไปในขวด
แก้วเท่ากับจานวน
กลุ่ม
4. กระดาษบันทึกผล
การทดลอง

สังเกต
1. การค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง
2. การบอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

1. ครูแนะนากิจกรรมการทาศิลปะแบบร่วมมือโดยมีเป้าหมาย
เพื่อทาต้นไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
๒. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล่อง กระดาษวารสาร กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ฯลฯ
๓. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน, ดินสอสี
3. เศษวัสดุ เช่น
กล่อง กระดาษ
วารสาร กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กิ่งไม้
ใบไม้แห้ง ฯลฯ

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรม
กลางแจ้ง
รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหว
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การรับบอล

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กแต่ละกลุ่มออกแบบผลงานและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน ได้ผลงานตามความคิดของทุกคน
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และนาเสนอผลงาน
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยให้เด็กวิ่งอยู่กับที่ และ
ก้มตัวลงแตะข้อเท้าสลับซ้ายขวา 10 ครั้ง
2. ครูอธิบายและสาธิตการรับส่งลูกบอล
3. เด็กจับคู่ รับ – ส่งลูกบอล ตามความถนัดของตนเอง
4. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมลิงชิงบอลกระดอนจากพื้น
ดังนี้
(1) เด็กจับมือเป็นวงกลม 1 วง (ขนาดตามความเหมาะสม)
(2) ครูขออาสาเด็ก 1 คน เป็นลิง คอยแย่งลูกบอลที่เพื่อน
โยนลงพื้น
(3) เด็ก ๆ จะโยนลูกบอลให้กระดอนกับพื้นก่อนส่งให้เพื่อน
พร้อมทั้งเรียกชื่อเพื่อนไปด้วย

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

1. เกมลิงชิงลูกบอล
กระดอนจากพื้น
2. ลูกบอล
3. นกหวีด

สังเกต
การรับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5
ลาดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

(9) การ
เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวน
ของสิ่งต่างๆ

การเจริญเติบโต
ของต้นไม้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ถ้าลิงแย่งบอลได้ คนที่โยนลูกบอลให้เพื่อนต้องมาเป็นลิง
แทน
5. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ลูกบอลเข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น เกมเรียงลาดับ
การเจริญเติบโตของต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก
กลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงลาดับการเจริญเติบโตของต้นไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาหลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เกมเรียงลาดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การเรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรีเมื่อได้ยิน 2. ใบไม้
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. นกหวีด
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบใบไม้ให้เด็กฟัง โดยให้เด็ก
เคลื่อนไหวบริเวณรอบห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะ
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบใบไม้ไปรอบๆห้องตามจังหวะการเคาะ
ช้าหรือเร็ว และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดให้เด็กหยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีและฟังคาสั่งจากครู ดังนี้
- วางใบไม้ไว้บนศีรษะ
- วางใบไม้ไว้ที่ข้างล่างใต้เท้า
- วางใบไม้ไว้ที่กลางลาตัวเสียบไว้ที่เอว
- แลกใบไม้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้
ฯลฯ
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3. ซ้าอีก
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การมีส่วนร่วม
การบารุงดูแลรักษา
รับผิดชอบดูแลรักษา ต้นไม้
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและ
ดูแลต้นไม้
(1) การสารวจสิ่ง
ต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้เด็กพูดคาคล้องจอง “ป่าแสนสวย” ตามครู
ทีละวรรค 2 – 3 ครั้ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จาได้
แล้วสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาคาคล้องจอง
2. ครูสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การปลูกต้นไม้
และการดูแลรักษาต้นไม้ โดยมีการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายใน
โรงเรียน
3. เด็กไปสารวจแปลงเพาะปลูก และต้นไม้ต่างๆ
ในบริเวณโรงเรียนที่ครูเตรียมไว้มีทั้งแปลงที่รดน้า
พรวนดิน และแปลงที่ต้นไม้ขาดน้า ให้เด็กสังเกต
ความแตกต่างว่าเกิดอะไรขึ้น
4. เด็กๆ ช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้
- ถ้าต้นไม้ไม่ได้รับน้าหลายๆ วัน ต้นไม้จะเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด
- เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรที่เห็นต้นไม้เหี่ยวเฉา
- เด็กๆ จะทาอย่างไรไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉา
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่องการบารุงดูแล
รักษาต้นไม้ และร่วมกันท่องคาคล้องจอง
“ป่าแสนสวย”

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. คาคล้องจอง
การดูแลรักษาธรรมชาติ
ป่าแสนสวย
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
2. แปลงผักที่รดน้า
พรวนดิน และแปลงผักที่
ต้นไม้ขาดน้า

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(2) การเขียนภาพและ
สร้างสรรค์
การเล่นกับสี
สนใจมีความสุข
(3) การปัน้
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

กิจกรรมล่น
ตามมุม
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

(1) การเล่น
เครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้
บล็อก
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ปั้นดินน้ามัน และเป่าสี
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

สือ่
1. ดินน้ามัน
2. กระดาษ A4
3. สีน้า
3. หลอดเป่าสี

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์
ห้องเรียน
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบได้

(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ.

ความสัมพันธ์ของต้นไม้
กับผลไม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่น เล่นน้า เล่นทราย อุปกรณ์การเล่นน้า
พร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
เล่นทราย
2. เด็กเล่นเล่นน้าเล่นทรายตามความสนใจโดยมี
ครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทราย
เข้าแถวทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจับคูต่ ้นไม้กับผลไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษา
ชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคูต่ ้นไม้กับ
ผลไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ

1. เกมจับคูต่ ้นไม้กับ
ผลไม้
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้

(3) การฟังเพลง
โทษของการทาลายป่า
นิทานหรือเรื่องราว
ต่างๆ
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ต้นไม้ใหญ่ ให้เด็กฟัง
3. เด็กร้องเพลงต้นไม้ใหญ่ ตามครูทีละวรรค
2 – 3 ครั้ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จาได้
4. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้แต่ละ
กลุ่มออกแบบท่าทางตามจินตนาการประกอบ
เพลง
5. เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลง
ต้นไม้ใหญ่ ที่ออกแบบไว้
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนพักผ่อน
เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
1. ครูเล่านิทานประกอบภาพเรื่องป่าไม้
2. เด็กช่วยกันสรุปเนื้อหาในนิทานและอภิปราย
เกี่ยวกับโทษของการทาลายป่าและให้ตอบคาถาม
ดังนี้
(1) เด็กๆ เห็นภาพภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งที่ถูก
ถางป่า เผาป่า จนเหลือแต่ตอ และพื้นดินโล้น
แห้งแล้งแล้วรู้สึกอย่างไร
(2) ถ้าเราต้องการให้ภูเขาหัวโล้นแห้งแล้ง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง ต้นไม้ใหญ่

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

1. นิทาน เรื่องป่าไม้
2. ภาพประกอบการเล่า
นิทาน
- ภูเขาที่มีต้นไม้เขียว
สมบูรณ์
- ภูเขาหัวโล้นแห้งแล้ง
ที่ถูกถางป่า เผาป่า
- น้าป่าไหลหลาก

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ของตนเอง
หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(9) การพูดเรียงลาดับ
คาเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
และการร้อยวัสดุ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

กลับไปเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์เราควรทาอย่างไร
(3) ถ้าโรงเรียนของเราไม่มีต้นไม้เลยจะเป็น
อย่างไร
3. แบ่งกลุ่มเด็กช่วยกันสร้างภาพ (วาดและฉีกปะ
กระดาษ) สวนป่าในอนาคตลงในกระดาษบรู๊ฟ
แล้วนาเสนอผลงาน

- น้าท่วมบ้าน ไร่ นา
3. กระดาษบรู๊ฟตาม
จานวนกลุ่ม
4. สีเทียน
5. กระดาษมันปู
6. กาว

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 1 กิจกรรม ได้แก่
การทาโมบายรูปใบไม้
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูสาธิตทาโมบายจากเศษวัสดุ
4. เด็กเลือกเศษวัสดุตามที่สนใจ ตัดเป็นใบไม้
ตามที่ออกแบบไว้ และทาโมบายใบไม้
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษสี
สังเกต
2. กระดาษจากวารสาร การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
สีที่ไม่ใช้แล้ว
ตามแนวเส้นโค้ง
3. กรรไกรปลายมน
4. เชือก
5. แก้วหรือขวด
พลาสติกชนิดอ่อน
สีต่าง ๆ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ห้องเรียน
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูอธิบายและแนะนาข้อตกลงในการเล่นมอญ ใบไม้จริงหรือพลาสติก
ซ่อนใบไม้ และสาธิตวิธีการเล่น
2. เด็กเล่นมอญซ่อนใบไม้ ดังนี้
(1) เด็กนั่งเป็นวงกลมเอามือมาวางไว้บนตัก
มองที่กลางวง
(2) เด็กที่อาสาเป็นผู้ซ่อนใบไม้ จะเดินวนไป
รอบ ๆ และร้องเพลงมอญซ่อนใบไม้พร้อมกั บคน
ที่นั่งในวง
(3) คนที่ซ่อนใบไม้จะแอบวางใบไม้ไว้ข้างหลัง
เพื่อน แล้วเดินวนมาครบรอบ ถ้าเพื่อนยังไม่รู้ตัว
เพื่อนคนที่วางใบไม้ ก็จะเอาใบไม้ตีก้นแล้ววิ่งหนี

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่งต่างๆที่
สังเกตพบ

เพื่อวิ่งไปนั่งแทนที่คนที่ถูกตี ถ้าวิ่งหนีไม่ทันก็ต้อง
เป็นคนซ่อนใบไม้อีกรอบหนึ่ง
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

เกมการศึกษา
(18) การเล่นเกม
จับคู่และ
ทางภาษา
เปรียบเทียบความ
แตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆที่สังเกตพบ
ได้

การจัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์ตัวอักษร

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

เลขที่
9. การอ่านคาด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ

8. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

7. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพือ่ นอย่างมีเป้าหมาย

14. การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธี
การที่หลากหลายด้วยตนเอง

13. การเรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

12. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

ด้านสังคม
11. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลกั ษณะที่สังเกตพบ

ด้านอารมณ์จิตใจ
6. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

2. การรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น

ด้านร่างกาย

10. การบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
จาการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อนื่ อย่าง
ปลอดภัยปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล

๑1
๑2
๑3
๑4
๑๕
๑6
๑7
๑๘
๑9
๒0

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

14. การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธี
การที่หลากหลายด้วยตนเอง

13. การเรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

12. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

11. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลกั ษณะที่สังเกตพบ

ด้านสังคม
10. การบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
จาการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การอ่านคาด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ

8. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

7. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพือ่ นอย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์จิตใจ
6. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ด้านร่างกาย
4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

2. การรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น

1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง
2. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบอกชื่อ ดิน หิน ทราย
4. ลักษณะ ดิน หิน ทรายความเหมือนความแตกต่างของดิน หิน
ทราย
5. เมื่อเทน้้าที่ขุ่นลงในเครื่องกรองน้้าจาก หิน ทรายน้้าจะใสขึ้น
6. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
7. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
8. การดูแลรักษาดิน หิน ทราย

1. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง
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 ทรายอยู่ได้นานๆ
10. ลักษณะ ส่วนประกอบ ดิน หิน ทราย

1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจาก
ของจริง
2. บันทึกข้อมูลลักษณะของดิน หิน
ทราย โดยการวาดภาพ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน
หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
4. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกดินหินทราย
5. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
6. สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
7. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
8. เครื่องใช้ที่ท้าจากดิน หิน ทราย
9. ปฏิบัติจริงการใช้ดินหินทรายในการ
กรองน้้า
10. การดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว
เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้นานๆ

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)
มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
ตบช 10.2 (10.2.2)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ้าวัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)
มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.2)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)
ตบช 12.2 (12.2.1)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)
(4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)
มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2)
(10.1.3)
(10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.2)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)
ตบช 12.2 (12.2.1)

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ้าวัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจ้าวัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม

1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3)การปั้น
(4)การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(2)การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่ม
(1) การเล่นอิสระ
ใหญ่
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
กลุ่มใหญ่(3) การเล่นตามมุม
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง ประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
ด้านสังคม
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ 1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
ร่วมใจ
คิดเห็น
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
ความคิดเห็น

(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้
ซ้้าหรือแปรรูปแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน

และบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้า
กลับมาใช้ใหม่

(๒) การเล่นและการท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่
ด้านสติปัญญา
ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อย (3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
และความต้องการ
ความรู้สึก และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ (5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุ การณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ต่าง ๆ
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน

สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนกสิ่งต่าง ๆตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆในชีวิตประจ้าวัน

(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะความยาว/
ความสูงน้้าหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า

1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่ง
ต่าง ๆในชีวิตประจ้าวัน
(14) การบอกและเรียงล้าดับ กิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระท้า
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

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

วิทยาศาสตร์

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกรอง

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน
หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)

การพัฒนาภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(3) สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
1. นับปากเปล่า 1 - 20
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 9
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียด
ภาพดินหินทราย
4. เรียงล้าดับภาพอย่างน้อย 5 ล้าดับ

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดิน หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส
กลิน่ )
3. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
4. การทดลองท้าเครื่องกรองน้้าอย่าง
ง่าย
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
ถูกต้อง

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ส่หู น่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด

ดิน หิน ทราย มีหลากหลายชนิดและมีลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในดิน หิน ทรายมีสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ได้ ควรดูแล
รักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายให้อยู่ได้นาน ๆ
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นท้ากิจกรรม 1. เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
ปลอดภัย
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1 .3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง 2. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
กีดขวางได้อย่าง
อย่างคล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้

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

สาระที่ควรเรียนรู้
1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจาก
ของจริง
2. บันทึกข้อมูลลักษณะของดิน หิน
ทราย โดยการวาดภาพ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดิน หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส
กลิ่น)
4. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกดินหินทราย
5. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
6. สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
7. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
8. เครื่องใช้ที่ท้าจากดิน หิน ทราย
9. ปฏิบัติจริงการใช้ดินหินทรายใน
การกรองน้้า
10. การดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว
เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูดกล้า
มีสุขภาพจิตดีและมี ต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกอย่าง
ความสุข
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
1.4.1 การใช้ภาษา
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

4. แสดงความพอใจใน 1.4.3 จินตนาการและความคิด
ผลงานของตนเองที่ได้รับ สร้างสรรค์
มอบหมายจนส้าเร็จ
(1) การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

มาตรฐานที่ 5
5.4 มีความ
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.4.1 ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จด้วย
ตนเอง

มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.3ประหยัดและ 6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
พอเพียง
อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.1.1ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
5. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
1.4.1 การใช้ภาษา
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี (3)การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บท
อย่างมีความสุขในทิศทาง ระดับ
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
ต่าง ๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
6.ท้างานที่ได้รับมอบหมายจน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ส้าเร็จด้วยตนเอง
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
7.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
และพอเพียงด้วยตนเอง
สิ่งแวดล้อม
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่
จุดประสงค์การเรียนรู้

8.ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้

(2)การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9
9.1 สนทนา
9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง 9. เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้
ใช้ภาษาสื่อสารให้ โต้ตอบเล่าเรื่อง ได้
10. พูด อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
เหมาะสมกับวัย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ของดินหินทรายได้

มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
มีความสามารถใน ความสามารถใน
การคิดที่เป็น
การคิดรวบยอด
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
10.1.1 บอกลักษณะ
11. บอกลักษณะส่วนประกอบ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง ของ ดิน หิน ทราย จากการสังเกต การตัดสินใจและแก้ปัญหา
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
สัมผัส
ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
10.1.2 จับคู่หรือเปรียบเทียบ 12. อธิบายความแตกต่างและ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
ความแตกต่างหรือความเหมือน ความเหมือนของดินหินทรายโดยใช้ จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่ ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้น รูปทรง
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว
ไปได้
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
10.1.3 จ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง 13. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
ในชีวิตประจ้าวัน
ต่าง ๆโดยใช้อย่างน้อย 1
รายละเอียดภาพดินหินทรายได้
(14) การบอกและเรียงล้าดับ กิจกรรมหรือ
ลักษณะเป็นเกณฑ์
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
10.1.4 เรียงล้าดับสิ่งของหรือ 14. เรียงล้าดับขนาดภาพก้อนหิน (16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ล้าดับ จากเล็ก-ใหญ่, ใหญ่-เล็ก ได้
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
มาตรฐาน

มาตรฐานที่12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.2 มีความสามารถ 10.2 .2 คาดคะเนสิ่งที่
ในการคิดเชิงเหตุผล อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
12.1 มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้

12.1.2 กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ

12.2มี
12.2.1 ค้นหาค้าตอบข้อ
ความสามารถในการ สงสัยต่าง ๆตามวิธีการของ
แสวงหาความรู้
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
15. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้
16. มีความกระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(3) สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ
17. ค้นหาค้าตอบข้อสงสัยลักษณะ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของดิน หิน ทรายตามวิธีการของ
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
ตนเองได้
สิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4)การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วม
ใจ
(๒) การเล่นและการท้างานร่วมกับผู้อื่น

สาระที่ควรเรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่

1

2

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประกอบเพลงดิน หิน
ทราย
- เคลื่อนไหวโดยการ
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่

เสริมประสบการณ์
- สังเกตลักษณะ ดิน
หิน ทรายจากของจริง
- บันทึกข้อมูลลักษณะ
ของดิน หิน ทราย โดย
การวาดภาพ
- เปรียบเทียบความ
แตกต่างของ ดิน หิน
ทราย (ขนาด สี
ผิวสัมผัส กลิ่น)
- การปฏิบัติตนเป็นผู้น้า - ปฏิบัติจริงการใช้ดิน
ผู้ตาม
หินทรายในการท้า
เครื่องกรองน้้า
- การท้าท่าทางตาม
จินตนาการ

3

4

ศิลปะสร้างสรรค์
- ปั้นดินเหนียว
- วาดภาพในทราย

กิจกรรม

- การวาดภาพ
- ตกแต่งกรอบรูป
กระดาษลังจากหินสี

- บอกประโยชน์ของ ดิน – วาดรูปด้วยสีเทียน
หิน ทราย
- โรยทรายสี
- เครื่องใช้ที่ทาจากดิน
หิน ทราย

- สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน
- การท้าท่าทาง
ประกอบเพลงทะเลแสน ทราย
งาม
- สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ดิน
หิน ทราย

– ฉีกตัดปะกระดาษ
- วาดภาพบนกระดาษ
ทราย

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุม
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
- มุมธรรมชาติศึกษา(ดิน
หินทราย)

เกมการศึกษา
- เกมเรียงล้าดับขนาด
หิน

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

- เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ดินหินทราย

- การเล่นเกมขน ดิน
หิน ทราย

- เล่นตามมุม
- การเล่นก่อกองทราย
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
มุมใหม่คือมุมก่อสร้าง

- เกมภาพตัดต่อดินหิน
ทราย

- เล่นตามมุม
- การเล่นเกมโบว์ลิ่ง
ประสบการณ์ (เล่นเสรี) ก้อนหิน
มุมใหม่คือมุมสร้างบ้าน

- เกมโดมิโน ดิน หิน
ทราย

วันที่
5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
การดูแลรักษาธรรมชาติ - ปั้นดินสร้างสรรค์
- การท้าท่าทาง
ประกอบอุปกรณ์ริบบิ้น รอบตัว เห็นคุณค่าดิน - ก้อนหินสร้างสรรค์
หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

กิจกรรม

เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง
- การเล่นเกมทอยเส้น

เกมการศึกษา
- เกมเรียงล้าดับภาพ
เหตุการณ์การปั้นโอ่ง

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลงดิน หิน
ทราย
2. เคลื่อนไหวโดยการควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
3. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตาม
4. การท้าท่าทางตามจินตนาการ
5. การท้าท่าทางประกอบเพลงทะเลแสน
งาม
6. การท้าท่าทางประกอบอุปกรณ์ ริบบิ้น

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
2. มุมบทบาทสมมติ (เพิ่ม
อุปกรณ์ในการรักษา
ความสะอาดของร่างกาย
จ้าลอง ขวดแชมพู ขวด
ครีมอาบน้้า หวี)

1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง บันทึกข้อมูลลักษณะของดิน หิน
ทราย โดยการวาดภาพ เปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน ทราย (ขนาด สี
ผิวสัมผัส กลิ่น)
2. การปฏิบัติจริงการใช้ดินหินทรายในการท้าเครื่องกรองน้้า
3. บอกประโยชน์ของ ดิน หิน ทราย เครื่องใช้ที่ท้าจากดิน หิน ทราย
4. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน ทราย สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ดิน หิน ทราย
5. การดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

หน่วย
ดินหินทราย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมขน ดิน หิน ทราย
๓. การเล่นก่อกองทราย
๔. การเล่นเกมโบว์ลิ่งก้อนหิน
๕. การเล่นเกมทอยเส้น

1. การปั้นดินเหนียว
2. วาดภาพในทราย
3. ตกแต่งกรอบรูปกระดาษลังจาก
หินสี
4. วาดรูปด้วยสีเทียน
5. โรยทรายสี
6. วาดภาพบนกระดาษทราย
7. ก้อนหินสร้างสรรค์
8. ปั้นดินสร้างสรรค์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมเรียงล้าดับขนาดหิน
2. เกมจัดหมวดหมู่ภาพดินหินทราย
3. เกมภาพตัดต่อดินหินทราย
4. เกมโดมิโน ดิน หิน ทราย
5. เกมเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์การปั้นโอ่ง

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 1 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
อย่างมีความสุขใน
ทิศทางระดับต่างๆ

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกลักษณะ
ความแตกต่างของ
ดินหินทราย
2. ค้นหาค้าตอบ
ข้อสงสัยลักษณะ
ของดิน หิน ทราย
ตามวิธีการของ
ตนเองได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(13) การเปรียบเทียบ
ตามลักษณะ สี
พื้นผิว ขนาด น้้าหนัก
(3) สืบเสาะหาความรู้
เพื่อค้นหาค้าตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยอิสระผ่าน
เสียงเพลง หิน ดิน ทราย โดยให้เด็กเคลื่อนไหว
โดยการควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่ในห้องเรียน
3. เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า้
2 – 3 รอบ
1. ลักษณะ ของดิน หิน 1. ครูน้ากล่องปริศนา( ใส่ ดิน หิน ทราย) ที่มี 3
ทราย
ภาชนะๆละ 1 ชนิด มาให้เด็กสังเกตด้วยตาและ
2. ความแตกต่างของ
ประสาทสัมผัสอื่นๆ
ดิน หิน ทราย (ขนาด สี 2. ครูน้า ดิน หิน ทรายหลายลักษณะใส่ภาชนะ
ผิวสัมผัส กลิ่น)
มาให้เด็กสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้
ข้อมูลมากที่สุดทั้ง สี พื้นผิว ขนาด น้้าหนัก กลิ่น
สนทนาซักถามสิ่งที่สังเกตร่วมกัน โดยครูใช้ค้าถาม
กระตุ้นดังนี้
- เราสามารถสังเกตลักษณะของดิน หิน ทราย
โดยใช้ประสาทสัมผัสอะไรได้บ้าง
- ถ้าเราต้องการสังเกตลักษณะของดิน หิน ทราย
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะใช้อุปกรณ์อะไร

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลงหิน ดิน ทราย

สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี
อย่างมีความสุขในทิศทาง
และระดับต่างๆ

1. ค้าคล้องจอง ดิน หิน
ทราย
2.ใบบันทึกกิจกรรม
3. ดิน หิน ทรายหลาย
ลักษณะ
4. ภาชนะส้าหรับใส่ ดิน
หิน ทราย

สังเกต
1. การบอกความแตกต่าง
หรือความเหมือนของดิน
หินทรายโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ
2. การค้นหาค้าตอบข้อ
สงสัยเกี่ยวกับลักษณะของ
ดิน หิน ทราย

(แว่นขยาย) เด็กตอบค้าถามครูสอนการใช้และให้
เด็กสังเกตเพิ่มเติมโดยใช้แว่นขยาย
- ลักษณะของ ดิน หิน ทรายที่เด็ก ๆ สังเกต เป็น
อย่างไร
- ดิน หิน ทราย ที่เด็ก ๆสังเกตมีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร
3. เด็กจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งที่อยู่ในกล่อง
(ดิน หิน ทราย)โดยใช้ประสาทสัมผัส
4. ครูแนะน้าเด็ก ๆว่ากล่องที่ 1 เรียกว่า ดิน
กล่องที่ 2 เรียกว่าหิน กล่องที่ 3 เรียกว่า ทราย
บันทึกลักษณะของดินหินทรายลงในใบบันทึก
กิจกรรม
5. เมื่อเด็ก ๆสังเกตเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนน้า ดินหินทรายมาเก็บคืนที่หน้าห้องเรียน
6. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเล่าสิ่งที่พบจากการ
สังเกตดิน หิน ทราย พร้อมแบบบันทึกผล โดยครู
บันทึกสิ่งที่เด็กแต่ละกลุ่มสังเกตพบบนกระดาน
หน้าห้อง(ครูอาจบันทึกในรูปแบบตารางหรือ
รูปแบบอื่น ๆ เช่น แผนผังความคิด)
7. เด็กสรุปสิ่งที่พบโดยตอบค้าถาม ดังนี้
- ดิน หิน ทราย มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร
- การแบ่งเป็น ดินหินทรายใช้เกณฑ์อะไร

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. แสดงความ
พอใจในผลงาน
ของตนเองที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จ
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(2)การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ปั้นดินเหนียว วาดภาพในทราย
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพบนพื้น
ทราย”โดย ครูน้าทรายใส่ภาชนะ ให้เด็กใช้นิ้วมือ
นิ้วก็ได้ให้เด็กวาดภาพบนพื้นทรายอย่างอิสระ
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงานและความประทับใจในผลงานของ
ตนเอง

สือ่
1. ดินเหนียว
2. ทราย
3. ภาชนะส้าหรับใส่
ทราย

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การแสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเองที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จ
๒. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่นได้

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

เกมการศึกษา
เรียงล้าดับขนาด
ภาพก้อนหินจาก
เล็ก-ใหญ่, ใหญ่เล็ก ได้

(๑๔) การบอกและ
เรียงล้าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

การเรียงล้าดับภาพ
อย่างน้อย 5 ล้าดับ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยครูคอยช่วยเหลือ
หรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่นกับผู้อื่นและการเล่น
อย่างปลอดภัย
3. เมือ่ ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1. เด็กนับ(ปากเปล่า)จ้านวน 1 - 20
เกมเรียงล้าดับขนาดของ สังเกต
2. ครูน้าหินหลากหลายขนาดมาจ้านวน 9 ก้อน หิน
การเรียงล้าดับขนาด
ให้เด็กนับและแสดงจ้านวนก้อนหิน 1 - 9
ภาพก้อนหินจากเล็ก-ใหญ่,
3. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับขนาดของหิน
ใหญ่-เล็ก
4. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
เรียงล้าดับขนาดของหิน โดยให้เด็กเรียงล้าดับ
ขนาดภาพก้อนหินจากเล็ก-ใหญ่, และจากใหญ่เล็ก
5. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงล้าดับขนาดของ
หิน
6. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 2 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น้าผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้
2. กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น และ
มีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุ
ผลได้
2. เล่าเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับ
เครื่องกรองน้้า
ต่อเนื่องได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(17) การคาดเดา
หรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล
(3) สืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา

1. การท้าเครื่องกรองน้้า
อย่างง่าย
2. การคาดคะเนเมื่อน้า
ดิน หิน ทราย ใส่ลงใน
แก้วที่มีน้า

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. อาสาสมัครเด็กเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้น้าแล้ว
ให้เด็กคนอื่นปฏิบัติตาม เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด”ให้หยุดในท่านั้นทันที ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนให้สลับกันมาเป็นผู้น้า ผู้ตามให้ครบ
ทุกคน
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า้ 2 - 3 ครัง้
แต่เปลี่ยนบทบาท
1. เด็กร่วมกันท่องค้าคล้องจอง ดิน หิน ทราย
ครูพูดคุยและใช้ค้าถามกับเด็กๆว่าน้้าหลังฝนตกมี
ลักษณะอย่างไร แล้วน้้าในคลองหรือในบ่อที่ไม่ใส
มีสิ่งเจือปน แล้วเราจะมีวิธีท้าให้ใสได้อย่างไร
2. ครูเตรียมดิน หิน ทราย มาอย่างละ 1 ถ้วย
น้้า 1 แก้ว มาให้เด็กคาดคะเนว่า”ถ้าเด็ก ๆน้าดิน
หิน ทราย ไปใส่ในแก้วแต่ละใบที่มนี ้าจะเกิดอะไร
ขึ้น” ครูจดบันทึกค้าตอบเด็กบนกระดานหรือ
กระดาษบรู๊ฟ
3. แบ่งกลุ่มเด็กทดลองน้าดิน หิน ทราย ใส่ลงใน
แก้วที่มีน้าพร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่าง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
1. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้
ตาม
2. การกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์

1. ค้าคล้องจอง ดิน หิน
ทราย
2. ดิน หิน ทราย มา 1
ถ้วย
3. น้้า 1 แก้ว
4. ขวดน้้าพลาสติก
5. น้้าทีส่ กปรก
6. ถุงน่องชนิดบางหรือ
กระดาษกรอง
7. กระดาษบรู๊ฟ

สังเกต
1. การคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
2. การเล่าเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับเครื่องกรองน้้า
ต่อเนื่อง

ค้าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ

ละเอียดโดยใช้เครื่องมือ(แว่นขยาย) ในการสังเกต
ครูจดบันทึกค้าตอบเด็กบนกระดานหรือ
กระดาษบรู๊ฟ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลการคาดคะเนกับ
ผลที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่
อย่างไร
4. เด็กและครูร่วมกันทบทวนการกรองน้้าของหิน
ที่มีขนาดต่างกันถ้าน้ามากรองน้้าจะเป็นอย่างไร
5. แบ่งกลุ่มเด็ก ท้าเครื่องกรองน้้าอย่างง่ายเองว่า
จะเรียงล้าดับอย่างไร ใส่อะไรก่อนหลัง จึงจะกรอง
น้้าได้ดีที่สุด พร้อมทั้งทดลองเทน้้าที่มีดินผสมลง
ไป เด็กเปิดฝาขวดแล้วน้าแก้วเปล่ามารองไว้
ใต้ขวด เด็กสังเกตน้้าที่หยดลงมา
6. เด็กเปรียบเทียบน้้าที่ผ่านการกรองกับน้้าที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการกรองว่าเป็นอย่างไร
7. เด็กร่วมกันอภิปรายว่า ทราย กรวด/หิน
มีประโยชน์อย่างไรในการกรองน้้า
หมายเหตุ คุณครูให้เด็กไปสอบถามผู้ปกครองถึง
ประโยชน์ของดิน หินทราย เพื่อมาเรียนรู้ใน
วันรุ่งขึ้น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
การวาดภาพสีเทียน ,ตกแต่งกรอบรูปกระดาษลัง
จากหินสี
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ตกแต่งกรอบรูป
กระดาษลังจากหินสี”โดยให้เด็กออกแบบกรอบ
รูปของตัวเองโดยใช้หินสีตกแต่งรอบกรอบรูปจาก
กระดาษลังอย่างอิสระ
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษลัง
2. กาว
3. หินสี
4. สีเทียน
5. กระดาษ

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
ได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพ
ดินหินทรายได้

(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเกมวิ่งซิกแซก
หลบหินพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
โดยครูน้าก้อนหินมาวางตามจุดเป็นแถวละ
ประมาณ 6 ก้อนเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
เด็กวิ่งซิกแซกอ้อมก้อนหินทุกก้อนไปกลับมาแตะ
มือเพื่อนคนต่อไป เพื่อนคนต่อไปวิ่งจนครบทุกคน
2. เด็กเล่นเกมวิ่งซิกแซกหลบหินโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะน้าเกมจัดหมวดหมู่ภาพดิน หิน ทราย
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจัด
หมวดหมู่ภาพดิน หิน ทราย
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพดิน
หิน ทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
1. ก้อนหิน
2. ตัวเด็ก

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ สังเกต
ดิน หิน ทราย
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 3 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหว
(1) การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับประโยชน์
ของดิน หิน ทราย
ต่อเนื่องได้

(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(8) การนับและแสดง

1. ประโยชน์ของดิน หิน
ทราย
2. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก
ดิน หิน ทราย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องให้จังหวะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
2. เพลง ระบ้า
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
เต่าทอง
2. เด็กท้าท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลง ระบ้า
เต่าทอง
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง
แต่ให้เด็กคิดค้าบรรยาย

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “คนสร้างบ้าน”
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของดิน หิน
ทราย โดยให้เด็กออกมาเล่าหลังจากไปสอบถาม
ผู้ปกครอง
- เด็กได้ไปถามคุณพ่อแม่มาว่า ประโยชน์ของดิน หิน
ทราย มีอะไรบ้าง ครูจดบันทึกค้าตอบเด็กบน
กระดานหรือกระดาษบรู๊ฟ
- นอกจากนี้ เด็กๆ คิดว่าเราสามารถน้าดิน หิน
ทราย มาท้าอะไรได้อีก ครูจดบันทึกค้าตอบเด็ก

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1. ร้องเพลง “คน
สังเกต
สร้างบ้าน”
การเล่าเป็นเรื่องราว
2. ของจริงหรือภาพ เกี่ยวกับประโยชน์ของดิน
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก หิน ทราย
ดิน หิน ทราย
3. ค้าคล้องจอง
ประโยชน์ของดิน หิน
ทราย

จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

3. ครูรวบรวมค้าตอบของเด็กที่ได้มาอ่านให้เด็กฟัง
อีกครั้ง
4. ครูน้าของจริงหรือภาพสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากดิน หิน
ทราย มาสนทนากับเด็ก เช่น กระถางต้นไม้ ครกหิน
แก้วน้้า นาฬิกาทราย เป็นต้นพร้อมทั้งนับจ้านวน
สิ่งของพร้อมกัน
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
จากดิน หิน ทราย
“สิ่งที่เด็กๆ เห็นคืออะไร ท้ามาจากอะไร”
“แล้วนอกจากสิ่งเหล่านี้ มีอะไรอีกที่ท้ามาจากดิน หิน
ทราย”ครูจดบันทึก
6. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของดิน หิน
ทราย เช่น
- ดิน ใช้ปลูกพืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ท้า
เครื่องปั้นดินเผา เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก
- หินและทราย ใช้สร้างถนน ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และท้าของใช้ต่าง ๆ
7. เด็กและครูร่วมท่องค้าคล้องจองประโยชน์ของดิน
หิน ทราย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(3) การปั้น
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่งต่าง ๆ
จากแท่งไม้ บล็อก

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
1. ดินเหนียว
2 กิจกรรมได้แก่วาดภาพ
2. สีเทียน
สิ่งประดิษฐ์ที่ท้ามาจาก ดิน หิน 3. กระดาษ
ทราย , ปั้นดินเหนียวเป็น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ปั้น
ดินเหนียวเป็นสิ่งประดิษฐ์”คือ
การปั้นดินเหนียวเป็นสิ่งของต่าง
ๆ ตามจินตนาการเช่น ครก
แจกัน
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2
กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และ
ส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ
อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา (ดิน หิน
ทราย)
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก

- มุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
- มุมเล่นน้้า –
เล่นทราย
- มุมก่อสร้าง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

สังเกต
การเล่นและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเล่นน้้า – เล่นทราย
- มุมก่อสร้าง
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

(2) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเกมก่อกองทราย 1. ทราย
พร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นคือแบ่งกลุ่มเล่นเกมขน 2. มือเด็ก
ทรายด้วยมือตนเองแล้วช่วยกันก่อกองทรายตาม
ก้าหนดเวลาอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมก่อกองทรายโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพ
ดินหินทรายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

สาระที่ควรเรียนรู้
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหิน
ทรายจากภาพตัดต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าเกมภาพตัดต่อดินหินทราย
1. เกมภาพตัดต่อดินหิน สังเกต
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า ทราย
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมภาพตัด 2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
ดินหินทราย
ต่อดินหินทราย
3. เด็กเล่นเกมโดยให้เด็กสังเกตจ้าแนกและจัด
กลุ่มรายละเอียดภาพดินหินทรายโดยหมุนเวียน
สลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกม
ภาพตัดต่อดินหินทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 4 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
กิจกรรม
(1) การฟังเพลง
เคลื่อนไหวและ
การร้องเพลง
จังหวะ
และการแสดง
แสดงท่าทาง /
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เคลื่อนไหว
เสียงดนตรี
ประกอบเพลง
(3) การ
ทะเลแสนงามได้ เคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(3) การให้ความ การส้ารวจ
ประสบการณ์
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน
ร่วมมือใน
1. มีความ
การปฏิบัติ
หิน ทราย และ
กระตือรือร้นใน
กิจกรรมต่าง ๆ สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่
การส้ารวจสิ่งมีชีวิต (4) การพูด
ดิน หิน ทราย
ที่อยู่ในดินตั้งแต่ต้น แสดงความ
จนจบ
คิดเห็น
2. ท้างานที่ได้รับ ความรู้สึก และ
มอบหมายจน
ความต้องการ
ส้าเร็จด้วยตนเอง (6) การพูด
อธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ทะเลแสนงามพร้อมทั้งท้าท่าทางประกอบ
เพลง เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีปฏิบัติ
กิจกรรมซ้้าอีกครั้ง
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง

1 .เครื่องให้ สังเกต
จังหวะ
การแสดง
2. เพลง
ท่าทาง /
ทะเลแสนงาม เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
เดิน วิ่ง

1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการออกไปส้ารวจ ดิน หิน ทราย
2. แบ่งกลุ่มเด็กไปส้ารวจดิน หิน ทราย บริเวณนอกห้องเรียนโดยให้เด็ก
ส้ารวจ สังเกตว่ามีอะไรอยู่ใน ดิน หิน ทรายบ้าง ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน
หิน ทราย
3. ครูแจกแบบบันทึกให้แต่ละกลุ่มไปบันทึกสิ่งที่กลุ่มตนเองพบโดยการ
วาดภาพสิ่งที่พบ
สิ่งที่พบในดิน หิน ทราย
ดิน
หิน
ทราย

1. แบบ
บันทึก
สิ่งที่พบในดิน
หิน ทราย
2. กระ
ดาษบรู๊ฟ/
กระดาน

4. เด็กแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอสิ่งที่กลุ่มตนเองได้พบจากการส้ารวจ
ครูจดบันทึกของแต่ละกลุ่มลงกระดาษบรู๊ฟ /กระดาน
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ดิน หิน ทราย โดย

สังเกต
1. ความ
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ
2. การท้างานที่
ได้รับมอบหมาย
จนส้าเร็จด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
ของสิ่งต่าง ๆ
(3) สืบเสาะหา
ความรู้เพื่อ
ค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่าง ๆ
กิจกรรมศิลปะ
(5) การท้า
สร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างผลงานศิลปะ ต่าง ๆ
เพื่อสื่อสาร
(5) การหยิบจับ
ความคิด ความรู้สึก การตัด
ของตนเองต่อผู้อื่น (3) การท้างาน
ได้
ศิลปะที่น้าวัสดุ
หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้
แล้ว มาใช้ซ้า
หรือแปรรูปแล้ว
น้ากลับมาใช้
ใหม่
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับเด็ก

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ ฉีกตัดปะกระดาษ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ,วาดภาพบนกระดาษทราย
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “วาดภาพบนกระดาษทราย”คือการวาด
ลวดลายลงบนกระดาษทรายด้วยสีเทียนให้สร้างสรรค์อย่างอิสระ แล้วจัด
แสดงผลงาน
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

1. สีเทียน
2. กระดาษ
ทราย
3. กรรไกร
4. กระดาษสี
5. กระดาษ
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์

สังเกต
การสร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

(2) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม - มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา (ดิน หิน ทราย )
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่น เกมโบว์ลิ่งก้อน
หินคือ ใช้ก้อนหินขนาดเท่ากันมาวางเว้นระยะ
ตามจุดวงกลมแล้วใช้ลูกเทนนิสโยนให้ถูกก้อนหิน
โดยให้ก้อนหินออกจากวงกลมที่วางได้ นับแต้ม
จากก้อนหินที่ออกนอกวงกลม
2. เด็กเลือกเล่นเกมโบว์ลิ่งตามกลุ่มโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
เด็กเข้าแถวและท้าความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1. ลูกเทนนิส
2. ก้อนหิน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จ้าแนกและจัด
กลุ่มรายละเอียด
ภาพดินหินทรายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การคัดแยก
การจ้าแนกดิน หิน
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ ทรายจากเกมโดมิโน
ตามลักษณะ
(13) การเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะน้าเกมโดมิโน ดิน หิน ทรายโดยให้เด็ก 1. เกมโดมิโน ดิน หิน
จ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพดินหินทราย ทราย
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า 2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
กลุ่มออกมารับเกมโดมิโน ดิน หิน ทราย
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมโดมิโน ดิน หิน
ทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 5 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกวิธีการดูแล
รักษาธรรมชาติ
รอบตัว เห็นคุณค่า
ดิน หิน ทรายอยู่ได้
นาน ๆ
2. ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
(1) การ
เคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(16) การ
อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท้า
(5) การพูดกับ
ผู้อื่นเกี่ยวกัประ
สบการณ์ของ
ตนเองหรือพูด
เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง

การปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษา
ธรรมชาติรอบตัว
เห็นคุณค่าดิน
หิน ทรายอยู่ได้
นาน ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแจกริบบิ้นหลากสีให้เด็กคนละ 1 เส้น
2. ครูเปิดเพลงจากวิทยุเทป เด็กท้าท่าทางประกอบเพลงและ
ประกอบอุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อครูปิดเพลงให้เด็กหยุดในท่านั้นทันที
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง

1. เครื่องให้
จังหวะ
2. วิทยุเทป
3. ริบบิ้นสี

สังเกต
การแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง โดยใช้ริบบิ้น

1. ครู น้า ภาพปริศนาได้แก่ ภาพ ภูเขาที่เห็นหิน ทะเลที่เห็นทราย
และป่าที่เห็นพื้นดิน มาให้เด็กๆ ดู แล้วช่วยกันทายภาพ
2. ครูสนทนาถึงแหล่งก้าเนิดของ ดิน หิน ทราย
- เด็ก ๆ สามารถพบ ดิน หิน และทรายได้ที่ไหนบ้าง
- เด็กๆ คิดว่า ดิน หิน และทราย มีแหล่งก้าเนิดมาจากที่ใด
- ถ้าเราใช้ ดิน หิน ทราย กันมาก ๆ โดยไม่รู้จักการประหยัดและดูแล
รักษาจะเกิดอะไรขึ้น
3. แบ่งกลุ่มเด็กให้ช่วยกันคิดว่า เราจะมีวิธีใดบ้างที่จะท้าให้ดิน หิน
ทรายอยู่ได้นาน ๆ ครูแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพสิ่งที่
คิด
4. แต่ละกลุ่มน้าเสนอผลงานเล่าให้เด็กกลุ่มอื่นฟัง ครูช่วยเพิ่มเติม
ความรู้ในการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายให้
อยู่ได้นาน ๆ

1. ภาพปริศนา
ได้แก่ ภาพ ภูเขา
ที่เห็นหิน ทะเลที่
เห็นทราย และป่า
ที่เห็นพื้นดิน
2. กระดาษ
3. สีเทียน

สังเกต
1. การบอกวิธีการ
ดูแลรักษาธรรมชาติ
รอบตัว เห็นคุณค่า
ดิน หิน ทรายอยู่ได้
นาน ๆ
2. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
(6) การพูด
อธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ
กิจกรรมศิลปะ
(5) การท้า
สร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างผลงาน
ต่าง ๆ
ศิลปะเพื่อสื่อสาร (3) การปั้น
ความคิด ความรู้สึก (3) การท้างาน
ของตนเองต่อผู้อื่น ศิลปะที่น้าวัสดุ
ได้
หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้
แล้วมาใช้ซ้า
หรือแปรรูปแล้ว
น้ากลับมาใช้
ใหม่
(2) การใช้วัสดุ
และสิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ ปั้นดินสร้างสรรค์ ,
ก้อนหินสร้างสรรค์
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ก้อนหินสร้างสรรค์”คือการวาดลวดลาย
ลงบนก้อนหินด้วยสีน้าแล้วน้ากระดาษและวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆมา
ตกแต่งให้เป็นชิ้นงานใหม่อย่างสร้างสรรค์ แล้วจัดแสดงผลงาน
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

สือ่

1. สีน้า
2. ก้อนหิน
3. พู่กัน
4. ดินเหนียว
5. วัสดุเหลือใช้
เช่น ไม้จิ้มฟัน
หลอดกาแฟ
กระดาษ

การประเมินผล

สังเกต
การสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
ความปลอดภัยในการ
เล่นและปฏิบัติ ท้างานร่วมกับผู้อื่น
เล่น
(2) การเล่นรายบุคคล
ต่อผู้อื่นอย่าง
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ปลอดภัย
ใหญ่
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม - มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา (ดิน หิน ทราย)
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่นกับ
ผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเกมทอย
1. ก้อนหิน
เส้น วิธีการเล่นทอยเส้นคือผู้เล่นยืนจรดเท้าอยู่เส้น 2. นกหวีด
แรก ห้ามล้้าเส้นออกไป แล้วใช้แขนเหวี่ยงก้อนหินใน
มือออกไป ให้ตก หรือทับเส้นที่สอง เมื่อทอยครบทุก
คน ให้เปรียบเทียบ ก้อนหินของใครใกล้เส้นที่สุดเป็น
ผู้ชนะ จากนั้น ผู้ชนะจะยืนที่ต้าแหน่งก้อนหินของ
ตัวเอง แล้วใช้ก้อนหินของตัวเองเอื้อม หรือปาไปให้
โดนตัวอื่นที่อยู่ห่างเส้นในล้าดับถัดไป
2. เด็กเลือกเล่นเกมทอยเส้นโดยครูคอยช่วยเหลือ
หรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่นกับผู้อื่นและการเล่น
อย่างปลอดภัย
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควร
ประสบการณ์สาคัญ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
(5) การคัดแยก
การเรียงล้าดับ
การศึกษา
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์อย่าง
เล่นเกมเรียงล้าดับ ตามลักษณะ
น้อย 5 ล้าดับ
ภาพเหตุการณ์การ (13) การเรียงล้าดับ
ปั้นโอ่งได้
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์การปั้นโอ่ง
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้ากลุ่ม
ออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมเรียงล้าดับภาพ
เหตุการณ์การปั้นโอ่ง
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
โดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์การปั้น
โอ่ง
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
1. เกมเรียงล้าดับภาพ
เหตุการณ์การปั้นโอ่ง
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นเกมเรียงล้าดับ
ภาพเหตุการณ์การปั้นโอ่ง

เลข
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
17. การค้นหาค้าตอบข้อสงสัยลักษณะของ
ดิน หิน ทรายตามวิธีการของตนเอง

15. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล
16. การมีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

14. การเรียงล้าดับขนาดภาพก้อนหินจาก
เล็ก-ใหญ่, ใหญ่-เล็ก

13. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียด
ภาพดินหินทราย

ด้านสังคม
12. การอธิบายความแตกต่างและความ
เหมือน ของดินหินทรายโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

11. การบอกลักษณะส่วนประกอบของ ดิน
หิน ทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

10. การพูดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดิน
หินทราย

9. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

8. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์และจิตใจ

7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

5. การแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี
6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ
ด้วยตนเองได้

ด้าน
ร่างกาย

3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
4. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่น

2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

1. การเล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ควรส่งเสริม

17. การค้นหาค้าตอบข้อสงสัยลักษณะของ
ดิน หิน ทรายตามวิธีการของตนเอง

15. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล
16. การมีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

14. การเรียงล้าดับขนาดภาพก้อนหินจาก
เล็ก-ใหญ่, ใหญ่-เล็ก

ด้านสังคม
13. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียด
ภาพดินหินทราย

12. การอธิบายความแตกต่างและความ
เหมือน ของดินหินทรายโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

11. การบอกลักษณะส่วนประกอบของ ดิน
หิน ทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

10. การพูดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดิน
หินทราย

9. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

8. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์และจิตใจ

7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

ด้าน
ร่างกาย

5. การแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี
6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ
ด้วยตนเองได้

3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
4. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่น

2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

1. การเล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่๑
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)

อนุบาลปีท๒ี่

อนุบาลปีท๓ี่

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)
ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)

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)
ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)

ประสบการณ์สาคัญ

มฐ 1๐ ตบช. 10.1(10.1.๒)

มฐ 10 ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)

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
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน
ต่างๆ
ความเป็นไทย

(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
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

สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจากนิทาน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

สติปัญญา
1.4.1(๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
นิทาน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง

(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ 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
๔. การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

๑ การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕ รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

๑. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้
แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
เด็กควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวโดยเฉพาะสัตว์ประเภทประเภทต่างๆ เช่น สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์บก สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงมีหลายชนิด ทั้งสัตว์น้า เช่นปลา สัตว์บกเช่นสุนัข แมว สัตว์ปีกเช่น นก ไก่ สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดแตกต่างกัน ย่อมมีธรรมชาติความเป็นอยู่ที่
แตกต่างกัน เด็กต้องรู้วิธีป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์ เลี้ยง มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และเรียนรู้ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและ
๑. เล่นและ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเองและ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
และตัวหนังสือ นิทานเรื่อง ตัว
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ปลอดภัย
ปลอดภัย
อะไรกาลังมา
๑.๒.๒ การเล่น
๑. ลักษณะของสัตว์เลี้ยง
(๑) การเล่นอิสระ
๒. ประเภท รูปร่าง ลักษณะ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
ขนาด ของสัตว์ที่แตกต่างกัน
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๓. การป้องกันอันตรายและ
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด ๒. เคลื่อนไหวร่างกายใน
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ความปลอดภัยจากสัตว์
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่วประสาน ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมต่างๆอย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๔. ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
สัมพันธ์และทรงตัวได้
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๕. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และทรงตัวได้
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
๖. อาหารสัตว์เลี้ยง
และประสานสัมพันธ์กัน
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน ๗. การจับคู่ภาพเหมือน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน เกมโดมิโน การจับคู่ภาพและ
สัญลักษณ์ การจับคู่ภาพกับ
การจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง จานวน
อิสระ

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์

๒.๒ ใช้มือ - ตาประสาน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๓. ทากิจกรรมศิลปะ จาก
สัมพันธ์กัน
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ กระดาษ ดินและเศษวัสดุได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ การ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะ และ ร้อย
วัสดุ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน ๔. แสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
ผลงานและความสามารถ ตนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์และบอกอารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น
แก่ผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจมีความสุขและ
ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ ดนตรีและการ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว

4.1.3 สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
๕.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
ประกอบเพลงจังหวะและ
และดนตรี
ดนตรีได้
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ

มาตรฐานที่ ๕
๕.๒ มีความเมตตากรุณามี ๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน ๖. แสดงความรักต่อผู้อื่นและมี ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง
เมตตาต่อสัตว์อย่างเหมาะสม สิ่งแวดล้อม
จิตใจที่ดีงาม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ซ้าหรือแปรรูปใหม่
(๕) การเลี้ยงสัตว์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๖
๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
มีทักษะชีวิตและปรัชญา
อย่างประหยัดและพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ ๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและความเป็น
ด้วยตนเอง
ไทย

มาตรฐานที่ ๘
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องตนใน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ความสุขและปฏิบัติตน สังคม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

๗. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ส่งแวดล้อม
ตนเอง
(๑) การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกและภายนอกห้องเรียน
(๕) การเลี้ยงสัตว์
๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
ผู้ตามในกิจกรรมเคลื่อนไหว มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
และจังหวะได้ด้วยตนเอง
สังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
ได้
เข้าใจ
๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์คา
๙.๒ อ่าน เขียน ภาพ ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
และสัญลักษณ์ได้
จุดเริ่มต้นหรือจุดจบของ
ข้อความ

จุดประสงค์
๑๐. เล่าเป็นเรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์คา
ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นหรือจุดจบของ
ข้อความได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๑ การใช้ภาษา(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพและ
นิทานหลากหลายประเภทรูปแบบ
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดย
กวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ในการคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ กาเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

๑๒.บอกลักษณะสัตว์ที่มี
ความสัมพันธ์กันจากการ
สังเกตได้

12.2 มีความ สามารถ 12.2.๑ ค้นหาคาตอบข้อสงสัย
ในการแสวงหาความรู้ ต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

๑๕. ค้นหาคาตอบข้อสงสัย 1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
ต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลาย การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
(๑) การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

(๑๒) การจับคู่ การ
๑๐.๑.๒ จับคู่แลเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ รูปร่างลักษณะ
ความแตกต่างและความเหมือน ต่าง ๆ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต ๑๔.จาแนกและจัดกลุ่ม
พบสองลักษณะขึ้นไป
สัตว์เลี้ยงได้
๑๐.๑.๓ จาแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์

มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ได้

(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือ
ประโยคจากนิทาน
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑)การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
(๕)การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
จาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยสัตว์น่ารัก
กิจกรรม
วันที่

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ประกอบ
เพลง สัตว์เลี้ยง

1

2

๒. การเคลื่อนไหว
ร่างกายไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
อย่างอิสระ
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๓. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่เชิง
สร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ ชิ้นพลาสติก
สร้างสรรค์

เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. คาดคะเนจากปกนิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา
๒. ประเภท รูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยง
๓. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ
๑-๙

๑. ปั้นดินเหนียวเป็น
สัตว์ต่างๆ
๒. การวาดภาพ
ระบายสี
สีน้า อย่างอิสระ

มุมหนังสือ แนะนา
หนังสือนิทานเรื่องตัว
อะไรกาลังมาและ
หนังสือเกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยง

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมภาพตัดต่อนิทานตัว
อะไรกาลังมา

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. แนะนาองค์ประกอบของหนังสือและ
ฝึกการตั้งคาถาม จากนิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา
๒. อาหารสัตว์เลี้ยง

๑. การวาดภาพ
ระบายสี สีน้า อย่าง
อิสระ
๒. ปั้นแป้งข้าวเหนียว
เป็นอาหารสัตว์

มุมสร้างสรรค์ จัดวาง
อุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ

เล่นน้า เล่นทราย

เกมโดมิโนภาพเหมือนสัตว์
เลี้ยงภาพหลัก ๕ ภาพ

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคาปาก
เปล่า จากหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา
๒. การป้องกันอันตรายและความ
ปลอดภัยจากสัตว์

๑. การวาดภาพ
ระบายสี สีน้า
อย่างอิสระ
๒. การประดิษฐ์สัตว์
จากวัสดุเหลือใช้

มุมบทบาทสมมติ จัด
วางหุ่นนิ้วมือ
หัวสัตว์ต่างๆ

เกมรับส่งลูกลิงชิง
บอล

เกมจาแนกสัตว์เลี้ยงชนิด
ต่างๆ
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๔. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่เลียนแบบ
ท่าทางสัตว์ต่างๆที่มี
ในนิทาน ตัวอะไร
กาลังมา

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. การทาหุ่นถุงมือจาก มุมประสบการณ์ อย่าง การละเล่นพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและการปิดคา วัสดุเหลือใช้เป็นหน้า น้อย ๔ มุม
ให้เด็กทายจากนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลัง สัตว์
มา
๕. ความเมตตากรุณาต่อสัตว์

5

การเคลื่อนไหว
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
เคลื่อนที่แสดงท่าทาง ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
เป็นผู้นา และผู้ตาม อาสาสมัครเด็กอ่านคาจากนิทานเรื่อง ตัว
อะไรกาลังมา
๒. ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์
๓. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ
๑-๙

๑. การทาสวนสัตว์
จาลองด้วยผลงานทั้ง
สัปดาห์
๒. นาเสนอผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง
สัปดาห์

มุมประสบการณ์ อย่าง เกมเล่นสร้างบ้านให้
น้อย ๔ มุม
หมา

เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ

เกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงกับ
จานวน ๑ - ๙

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยสัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลง สัตว์เลี้ยง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่อย่างอิสระ
๓. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ ชิ้นพลาสติกสร้างสรรค์
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางสัตว์
ต่างๆที่มีในนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
๕. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แสดงท่าทางเป็นผู้นา
และผู้ตาม

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. มุมหนังสือ แนะนาหนังสือและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยงตัวอะไรกาลังมา
๒. มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการฉีกตัดปะ
๓. มุมบล็อก
๔. มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นนิ้วมือหัวสัตว์ต่างๆ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
นิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
๑. ลักษณะของสัตว์เลี้ยง
๒. ประเภท รูปร่างลักษณะ และขนาดของสัตว์ที่แตกต่างกัน
๓. การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์
๔. ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์
๕. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
๖. อาหารสัตว์เลี้ยง
๗. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ ๑ - ๙

หน่วย
สัตว์น่ารัก
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า – เล่นทราย
๓. เกมรับส่งลูกลิงชิงบอล
๔. การละเล่นเของไทย วิ่งกระสอบ
๕. การเล่นสร้างบ้านให้สุนัข

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ปั้นดินเหนียวเป็นสัตว์ต่างๆ
๒. การวาดภาพ ระบายสีน้าอิสระ
๓. ปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นอาหารสัตว์
๔. การประดิษฐ์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้
๕. การทาหุ่นถุงมือจากวัสดุเหลือใช้
๖. การทาสวนสัตว์จาลองด้วยผลงานทั้ง
สัปดาห์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อนิทานตัวอะไรกาลังมา
๒. เกมโดมิโนภาพเหมือนสัตว์เลี้ยงภาพหลัก ๕ ภาพ
๓. เกมจาแนกสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๕. เกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงกับจานวน ๑ - ๙
๕

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
1. แนะนาเพลงสัตว์เลี้ยง โดยร้องให้เด็กฟัง 1
๑.เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
กับที่
รอบ
๒.เพลงสัตว์เลี้ยง
ร่วมกิจกรรมการ
(๒) การเคลื่อนไหว
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
เพลง สัตว์เลี้ยงอย่างมี (๓) การเคลื่อนไหวตาม
4. ให้เด็กทาท่าประกอบเพลงสัตว์ เลี้ยง อย่าง
ความสุข
อิสระ
เสียงเพลง/ดนตรี
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดในท่านั้น แล้วพูดชื่อ
สัตว์คนละ ๑ ชื่อ
๖. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้

(๒) ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
ตัวอะไรกาลังมา
๒. ประเภท รูปร่าง
ลักษณะของสัตว์เลี้ยง
๓.การนับ การจาแนก
และเปรียบเทียบ ๑-๙

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องตัวอะไร
กาลังมา
นิทานเรื่องตัวอะไรกาลังมา
1.๑ นาหนังสือนิทานเรื่องตัวอะไรกาลังมา
มาให้เด็กดูหน้าปกหนังสือ
๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือ นิทานเรื่องตัวอะไรกาลังมา
จนจบ โดยชี้คาตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สังเกต
การอ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.๖ สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากนิทาน ใน
นิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เด็กรู้จัก สัตว์
ตัวไหนบ้าง นับจานวนสัตว์จากปกนิทาน
๒. ครูสนทนาเรื่องสัตว์เลี้ยงจากนิทาน
ใครเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
๓. สนทนาเรื่องสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่อย่างไร
กิจกรรมศิลปะ
(๓) การปั้น
สร้างสรรค์
(๕) การทางานศิลปะ
ปั้นสัตว์ด้วย ดินเหนียว
ได้

การปั้นดินเหนียวเป็นสัตว์ต่างๆ
๑. นาดินเหนียวมาให้เด็ก ทดลองจับ บีบ คลึง ปั้น
ทุบดินให้นิ่ม
๒. ครูสาธิตการปั้นสัตว์เลี้ยงจากดินเหนียว
๓. เด็กปั้นสัตว์น้าตามความสนใจ
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. ดินเหนียว
๒. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การ ปั้นสัตว์น้าจาก ดิน
เหนียว

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้อย่างเหมาะสม

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
ประสบการณ์ใน
สนใจ ได้แก่
ห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือนิทานเรื่องตัวอะไร
กาลังมาและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลองต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
อย่างเหมาะสม

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
((๒) การเล่นรายบุคคล
๑. เล่นและทากิจกรรม กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
ในสนามเด็กเล่นอย่าง (๔) การเล่นนอกห้องเรียน
ปลอดภัยด้วยตนเอง
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เกมการศึกษา
๑๒. บอกลักษณะสัตว์
ที่มีความสัมพันธ์กัน
จากการสังเกตได้

(๑ )การสังเกตลักษณะ
เกมภาพตัดต่อนิทาน
ตัวอะไรกาลังมา
ส่วนประกอบและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติม
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน

สังเกต
เล่นและทากิจกรรมใน
สนามเด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

1. แนะนาเกมภาพตัดต่อนิทานตัวอะไรกาลังมา
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมภาพตัดต่อ
นิทานตัวอะไรกาลัง
มา
2. เกมชุดเดิมในมุม
เกมการศึกษา

สังเกต
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
นิทานตัวอะไรกาลังมา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายไป
ในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่ อย่างมีความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษา
ของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๕) การเลี้ยงสัตว์

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทาน
เรื่อง ตัวอะไรกาลัง
มา
๒. อาหารสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่ ตามสัญญาณหรือคาสั่งตามที่ได้ตกลงก่อนเริ่ม
กิจกรรม เช่น ให้เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องด้วย
กิริยาท่าทางต่าง ๆ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดใน
ท่านั้น แล้วบอกว่าตนเองเคลื่อนที่ด้วยท่าทางอะไร

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
ได้อย่างมีความสุข

2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทาง ทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา
๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
นิทานเรื่อง ตัวอะไร
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
กาลังมา
พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้าได้แก่
ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
เนื้อเรื่อง
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบคาถาม
๒.สรุปร่วมกัน สัตว์แต่ละชนิดมีความเหมือนความ
ต่างกัน

สังเกต
การอ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ทาภาพศิลปะ จาก นิ้ว
มือได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้อย่าง
เหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีกการตัด
การปะ การพับกระดาษ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

กิจกรรมการเรียนรู้
เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓-๔ คนอย่างอิสระ
๑.วาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน
๒.พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
๒.๑ ครูสาธิตการผสมสีที่จะใช้พิมพ์ภาพ
๒.๒ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นแบบพิมพ์ พิมพ์ที
ละนิ้ว
๒.๓ ใช้ปลายนิ้วแตะสีเบาๆ นามาพิมพ์บน
กระดาษขนาด A๔ ตามความคิดตนเอง
๓. ถามเด็กว่าตัดสินใจเลือกกิจกรรมอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องตัวอะไร
กาลังมาและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. สีน้า
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ
๔. จานสี
๕. แก้วน้า

สังเกต
การทาภาพศิลปะ
จากนิ้วมือ

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(๔) การเล่นนอก
เล่นและทากิจกรรม ห้องเรียน
การเล่นน้า -เล่นทราย (๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
อย่างปลอดภัยด้วย
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
ตนเอง
ในกิจวัตรประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้

เกมการศึกษา
เกมโดมิโนภาพเหมือน
สัตว์เลี้ยงภาพหลัก ๕
ภาพ

(๑)การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

การเล่นโดมิโน
ภาพเหมือนสัตว์
เลี้ยงภาพหลัก ๕
ภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นน้า -เล่นทราย
1. นาเด็กไปเล่นทรายที่กระบะทราย บริเวณเล่นน้า
ใช้กะละมังใหญ่ใส่น้า
- ให้เด็กเป็นผู้นาสิ่งของไปฝังซ่อนเพื่อให้เพื่อนหา
เช่น เปลือกหอย รูปจาลองกระดูกสัตว์
- เล่นทรายกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนม ประดิษฐ์เป็น
รูปต่างๆ
- การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
๒.นาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นน้าให้เด็กทดลองเล่น
และสังเกตการจม-ลอยและการเปลี่ยนลักษณะ เช่น
กาบมะพร้าว เมื่อถูกน้าจะเปลี่ยนสี
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กทาความสะอาดลานทราย และ
ตนเอง
1. แนะนาเกมโดมิโนภาพเหมือนสัตว์เลี้ยงภาพหลัก
๕ ภาพ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มีอยู่
แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. อุปกรณ์เล่นน้า
๒. อุปกรณ์เล่นทราย
๓. พลาสติกกันเปื้อน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
การเล่นน้า - เล่นทราย
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

เกมโดมิโนภาพเหมือน
สัตว์เลี้ยงภาพหลัก ๕
ภาพ

สังเกต
การเล่นเกมโดมิโน
ภาพเหมือนสัตว์เลี้ยง
ภาพหลัก ๕ ภาพ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑.เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
๒.แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
๒. อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

(๒) การฟังและปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
(๕) การเลี้ยงสัตว์
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพและนิทาน
หลากหลายประเภท
รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ ห่วงโซ่พลาสติก ยาวประมาณ ๔
เซนติเมตร โดยให้เด็กคิดท่าทางเคลื่อนไหวขึ้นเอง
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้จับกลุ่มรวมกัน เริ่มจาก
จับคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ นาโซ่มาต่อกัน และเล่า
ให้เพื่อนฟังว่าเป็นรูปอะไร
๒. เปลี่ยนกลุ่มและรูปทรงทุกครั้งที่เริ่มต้น
เคลื่อนไหวใหม่
3. เคลื่อนไหวอีก 2 - 3 ครั้ง กาหนดตามความ
สนใจและเวลา
๑. ความรู้พื้นฐาน
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
เกี่ยวกับหนังสือและ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไร
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง กาลังมา พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่า
ตัวอะไรกาลังมา
เมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๒. การป้องกันอันตราย ๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย เช่น
และความปลอดภัยจาก ตัวอะไ – กาลัง - า(ตัวอะไรกาลังมา)
สัตว์
๑.๓ สนทนากับเด็กว่าในนิทานมีสัตว์อะไรบ้างที่มี
อันตราย เราต้องป้องกันอย่างไร
๑.๔ เด็กเคยได้รับอันตรายจากสัตว์ไหม เราจะ
ป้องกันอย่างไร ช่วยกันเสนอแนะวิธีป้องกัน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ห่วงโซ่พลาสติก

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

นิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา
๒. แถบประโยค

สังเกต
๑. การเล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ
๒. การอ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและแสดงออก
ทางศิลปะ

กิจกรรม
เล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้อย่าง
เหมาะสม

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

๑. การวาดภาพ ระบายสี สีน้า อย่างอิสระ
๒. การประดิษฐ์สัตว์จากวัสดุเหลือใช้
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑ กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. สีน้า
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ โปสเตอร์สี
๔. จานสี
๕. แก้วน้า

สังเกต
ความสนใจและ
แสดงออกทางศิลปะ

เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา
และหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์
ต่างๆ
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. หนังสือนิทานเรื่อง
ตัวอะไรกาลังมา

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
เกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน
(๑๒) การจับคู่ การ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
เปรียบเทียบและ
รูปร่างลักษณะต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูสาธิต การเล่นเกมรับส่ง ลูกลิงชิงบอล
๑.อุปกรณ์ลูกบอล
และบอกถึงกติกาการเล่น
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๓.เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และทา
ความสะอาดตนเอง

สังเกต
การเล่นเกมรับส่ง ลูกลิง
ชิงบอล

๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจาแนกสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ

สังเกต
การเล่นเกมจาแนกสัตว์
เลี้ยงชนิดต่างๆ

๑. เกมจาแนกสัตว์เลี้ยง
ชนิดต่างๆ
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว หมุนเวียน
๒. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
กัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควร
เรียนรู้
สาคัญ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การ
การเคลื่อนไหว ๑. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆที่มีในหนังสือ
และจังหวะ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
นิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
เคลื่อนไหวร่างกายใน เคลื่อนที่
เลียนแบบ
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
กิจกรรมต่างๆอย่าง
พูดว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ให้จับกลุ่มเดียวกัน
ท่าทางสัตว์
คล่องแคล่วประสาน
2. เริ่มใหม่อีก 2 - 3 ครั้งดูความคิดและการแสดงออกของเด็ก กาหนด
ต่
า
งๆที
ม
่
ใ
ี
น
สัมพันธ์และทรงตัวได้
ตามความสนใจ
นิทานเรื่อง
ตัวอะไรกาลัง
มา
กิจกรรมเสริม
(๒) ฟังและปฏิบัติ ๑. ความรู้
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ประสบการณ์
ตาม
พื้นฐาน
๑.๑ เด็กและครูอ่านนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
๑. เล่าเรื่องเป็น
(๑) การมีส่วน
เกี่ยวกับ
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
ประโยคอย่างต่อเนื่อง ร่วมรับผิดชอบ
หนังสือและ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคาให้เด็กทาย เมื่ออ่าน คา
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ดูแลรักษา
ที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อฝึกการสังเกตคา
ตัวหนังสือ
๒. แสดงความรักต่อ สิ่งแวดล้อม
นิทานเรื่อง ตัว ๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคาเองและให้เพื่อนทายบ้าง
ผู้อื่นและมีเมตตาต่อ (๑๐) การอ่าน
๑.๔ สนทนากับเด็กต่อเนื่องจากนิทานด้วยการใช้คาถามเช่นถ้า ตัดต้นไม้
สัตว์อย่างเหมาะสม หนังสือภาพและ อะไรกาลังมา
หมดสัตว์จะเป็นอย่างไร
๓.มีส่วนร่วมดูแล
๕.
ความ
นิทานหลากหลาย
๑.๕ เด็กจะมีวิธีช่วยเหลือสัตว์อย่างไร
รักษาธรรมชาติและ
เมตตากรุ
ณ
า
ประเภทรูปแบบ
๑.๖ ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้บ้าง เลี้ยงอย่างไร
สิ่งแวดล้อมด้วย
ต่อสัตว์
๑.๗ ร่วมกันสรุป
(๕) การเลี้ยงสัตว์
ตนเอง

สือ่
เครื่องเคาะ
จังหวะ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายในกิจกรรม
ต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

๑.นิทานเรื่อง
สังเกต
ตัวอะไรกาลังมา ๑. การเล่าเรื่องเป็น
๒. กระดาษปิดคา ประโยคอย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ
๒. การแสดงความ
รักต่อผู้อื่นและมี
เมตตาต่อสัตว์อย่าง
เหมาะสม
๓. การมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทางาน
สร้างสรรค์
ศิลปะ
ทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดินและ
เศษวัสดุได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้อย่างเหมาะสม

(๓) การเล่นตาม
มุมประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

(๑๒) การจับคู่
การจับคู่ภาพ
การเปรียบเทียบ กับสัญลักษณ์
และเรียงลาดับสิ่ง (บัตรคา)
ต่าง ๆ
พร้อมบัตร
ตรวจสอบ

๑. การฉีก ตัด ปะ ภาพสัตว์
๒. ปั้นรูปสัตว์ นามาจัดเป็นสวนสัตว์
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือกอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม
นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ ครูนาหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมาและหนังสือ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาไว้ในมุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลองต่างๆ
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์ต่างๆ
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูสาธิต การละเล่นพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ
และบอกถึงกติกาการเล่น
2. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนให้เล่นอิสระในสนามเด็กเล่น
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และทาความสะอาดตนเอง

๑. กระดาษขาว
A4
๒. กระดาษ
โปสเตอร์สี

สังเกต
ทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดิน
และเศษวัสดุได้

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตน
สนใจ

การละเล่น
พื้นบ้าน วิ่ง
กระสอบ

สังเกต
การวิ่งกระสอบ ได้
อย่างปลอดภัย

๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตรตรวจสอบ
2. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนให้เล่นอิสระในสนามเด็กเล่น
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตร
คา) พร้อมบัตร
ตรวจสอ

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่
ภาพสัตว์เลี้ยงกับ
บัตรคาพร้อมบัตร
ตรวจสอบ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
ผู้ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
ได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
๒. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

(๒) ฟังและปฏิบัติ
คาแนะนา
(๑) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

๑ .ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทาน
เรื่อง ตัวอะไรกาลัง
มา
๒. ประโยชน์ของ
สัตว์ต่อมนุษย์
๓. การนับ
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ ๑ - ๙

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. การเคลื่อนไหว การปฏิบัติตามคาสั่งและ
ข้อตกลง การเป็นผู้นา ผู้ตาม
2. ให้เด็กคิดท่าทางตนเองตามจินตนาการ
สร้างสรรค์และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. เปลี่ยนผู้นาไปเรื่อย ๆผู้นาต้องคิดท่าทางแปลก
ใหม่ไม่ซ้าผู้อื่น จนหมดเวลา

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะได้
ด้วยตนเอง

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านนิทานเรื่อง ตัวอะไรกาลังมา
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ ให้
เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๑.๓ สนทนาเรื่องจากนิทานมีสัตว์เลี้ยงกี่ชนิด ชนิด
ละกี่ตัว
๓. สัตว์เลี้ยงมีประโยชน์กับเด็กหรือไม่
๔. ช่วยกันแสดงความคิดเห็นประโยชน์ของสัตว์
เลี้ยง

นิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมา

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
เกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง
๒. การมีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทางานศิลปะ
๑. พับหุ่นสวมหัว
(๓) การปั้น
จากวัสดุเหลือใช้เป็น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รูปสัตว์
ด้วยเศษวัสดุ
๒. ปั้นดินน้ามันเป็น
(๕) การหยิบจับ การใช้
สัตว์ต่างๆ
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ
กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้
ประสบการณ์
อย่างประหยัดและ (๑) การช่วยเหลือตนเอง
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ในกิจวัตรประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๓. ทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดิน
และเศษวัสดุได้

กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. พับหุ่นสวมหัวจากวัสดุเหลือใช้เป็นรูปสัตว์
๒. ปั้นดินน้ามันเป็นสัตว์ต่างๆ
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. กระดาษใช้แล้ว
นิตยสารต่างๆ
๒. กระดาษโฆษณาต่างๆ
ดินน้ามัน

สังเกต
การทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดินและ
เศษวัสดุ

เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่อง ตัวอะไร
กาลังมาและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูสาธิต การเล่นเกมสร้างบ้านให้สุนัข
และบอกถึงกติกาการเล่น
2. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนให้เล่นอิสระในสนามเด็ก
เล่น
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ
ทาความสะอาดตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและใช้อุปกรณ์
ในมุมประสบการณ์

ไม้บล็อกขนาดต่างๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพสัตว์
เลี้ยงกับจานวน ๑-๙

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การคัดแยก การจัด
การเล่นจับคู่ภาพ
กลุ่มและการจาแนกสิ่ง
สัตว์เลี้ยงกับ
ต่างๆ ตามลักษณะและ
จานวน ๑ - ๙
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงกับจานวน เกมจับคู่ภาพสัตว์
๑–9
เลี้ยงกับจานวน
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว หมุนเวียนกัน ๑ - ๙
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพ
สัตว์เลี้ยงกับ
จานวน ๑ - ๙

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๕. การค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้
วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

๑๓. การจับคู่ การเปรียบเทียบรูปร่างและ
ลักษณะต่าง ๆ
๑๔. การจาแนกและจัดกลุ่มสัตว์เลี้ยง

ด้านสังคม
๑๒. การบอกลักษณะสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์
กับจานวนจากการสังเกต

๑๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์คาด้วยการชี้หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของข้อความ

๑๐. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ

๙. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์

๘. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่ง๘.
มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเองแวดล้อมด้วยตนเอง

๗. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

เพลงจังหวะและดนตรี
๖. การแสดงความรักต่อผู้อื่นและมีเมตตาต่อ
สัตว์อย่างเหมาะสม

ด้านร่างกาย

๔. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์และบอกอารมณ์แก่
ผู้อ๕.ื่น การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ

๓. การทากิจกรรมศิลปะ จาก กระดาษ ดิน
และ เศษวัสดุ

๑. การเล่น ทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัว

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 ต้องส่งเสริม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ

๑๕. การค้นหาคาตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้
วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

๑๓. การจับคู่ การเปรียบเทียบรูปร่างและ
ลักษณะต่าง ๆ
๑๔. การจาแนกและจัดกลุ่มสัตว์เลี้ยง

ด้านสังคม
๑๒. การบอกลักษณะสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์
กับจานวนจากการสังเกต

๑๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์คาด้วยการชี้หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของข้อความ

๑๐. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ

๙. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
๘. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่ง๘.
มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเองแวดล้อมด้วยตนเอง

๗. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

เพลงจังหวะและดนตรี
๖. การแสดงความรักต่อผู้อื่นและมีเมตตาต่อ
สัตว์อย่างเหมาะสม

ด้านร่างกาย

๔. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์และบอกอารมณ์แก่
ผู้อ๕.ื่น การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ

๓. การทากิจกรรมศิลปะ จาก กระดาษ ดิน
และ เศษวัสดุ

๑. การเล่น ทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัว

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
1. ความหมายของการคมนาคม
2. การเดินทางทางบก
3. การเดินทางทางน้้า
4. การเดินทางทางอากาศ
5. ข้อควรปฎิบัติตนในการข้ามถนน
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)

อนุบาลปีที่ 2
1. ความส้าคัญของยานพาหนะ
2. ยานพาหนะทางบก
3. ยานพาหนะทางน้้า
4. ยานพาหนะทางอากาศ
5. การปฎิบัติตนตามกฎจราจร
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)

อนุบาลปีที่ 3
1. ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ
2. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟ
3. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้้า
4. การปฎิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอย
5. การปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย
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
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่ กับที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน
การเตะ
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รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การหยิบจับ การฉีก การปะ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

อนุบาลปีที่ 2

(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การร้อยวัสดุ
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ

สังคม
สังคม
1.3.4 การมีปฎิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม ๑.๓.๔ (๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
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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 การเล่นและท้างานแบบมีร่วมมือและร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1

คิดเห็น
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
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 โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(3) การบอกและแสดงต้าแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง และ รูปทรง
(6) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. นับและแสดงจ้านวน 3
3. เปรียบเทียบใกล้-ไกล

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว
ต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยานพาหนะกับวิธีการเดินทาง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล้าดับจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๑๗) การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓). การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
(๑๒). การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
1. การนับปากเปล่า 1 – 10
2. การนับและแสดงจ้านวน 1 - 5
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
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(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม จ้าแนกยานพาหนะ
ตามวิธีการเดินทางแบบต่างๆ
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจ้านวน 10
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

วิทยาศาสตร์

1.ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
4. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง
1. ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
3. การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

อนุบาลปีที่ 3
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง
1. ทักษะการสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ
3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท้า
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
1. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว 2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
ต่างๆ
3. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

แนวคิด

การคมนาคมเป็นการเดินทาง ติดต่อ ขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ๓ ทางประกอบด้วย ทางบก ทางน้้า
ทางอากาศ โดยอาศัยยานพาหนะในการเดิ นทางเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและรู้วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ในการเดินทาง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเอง
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
และผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
๒.๒ ใช้มือ – ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๑.๓.๑ เล่น ท้า
๑. เล่น ท้ากิจกรรมและ
กิจกรรมและปฏิบัติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้
ปลอดภัย

ประสบการณ์สาคัญ

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก ๒. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
สิ่งกีดขวางได้อย่าง ได้อย่างคล่องแคล่วได้
การจับ การโยน การเตะ
คล่องแคล่ว

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้
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๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก

สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
๑. การปฏิบัติตนให้มีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก
๒. การใช้ยานพาหนะ
การคมนาคมอย่างปลอดภัย
๓. การเลือกใช้ยานพาหนะให้
เหมาะสมกับวิธีการเดินทาง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

การตัด การปะ การร้อยวัสดุ
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย

สาระการเรียนรู้

สภาพที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๓ สนใจมี
ชื่นชมและแสดงออกทาง และแสดงออกผ่าน
ความสุขและแสดง
ศิลปะดนตรีและการ
งานศิลปะ ดนตรีและ ท่าทาง/เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์กับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรีได้

๖.๒.๑ เก็บของเล่น ๕. เก็บของเล่นอย่าง
ของใช้เข้าที่อย่าง เรียบร้อยด้วยตนเองได้
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง
๘.๒.๑ เล่นหรือ
ท้างานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

๖. เล่นหรือท้างานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
ได้

๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
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ประสบการณ์สาคัญ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงดนตรี

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ การเล่นและท้างาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เป็นประมุข

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้

ประสบการณ์สาคัญ

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง
หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๒ จับคู่และ ๘. จับคู่และเปรียบเทียบ ของการเขียนที่ถูกต้อง
มาตรฐานที่ ๑๐
เปรียบเทียบความ ความเหมือนและแตกต่าง (๒๐) การเขียนร่วมกันตาม
มีความสามารถในการคิด ในการคิดรวบยอด
แตกต่างและความ ของภาพยานพาหนะได้
โอกาสและเขียนอิสระ
ที่เป็นพื้นฐานในการ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
เรียนรู้
โดยใช้ลักษณะที่
๒ ลักษณะขึ้นไป
การคิดเชิงเหตุผล
สังเกตพบ ๒
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ลักษณะขึ้นไป
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
จ้าแนกยานพาหนะตามวิธีการ
๑๐.๑.๓ จ้าแนก
๙. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
เดินทางแบบต่างๆ
และจัดกลุ่มสิ่ง
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยง
ต่างๆโดยใช้ตั้งแต่ สองลักษณะขึ้นไปเป็น
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
สองลักษณะขึ้นไป เกณฑ์
เหตุการณ์หรือการกระท้า
เป็นเกณฑ์
10. นับและแสดงจ้านวน (๑๘) การมีส่วนร่วมในการลง
1 – 10 ได้
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

สาระการเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ท้างานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลง แปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑1. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้
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ประสบการณ์สาคัญ
๑.๔.๓ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยคมนาคม
วันที่

๑

๒

กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนที่เป็น
ยานพาหนะตามค้าสั่ง
โดยเชื่อมโยง
ยานพาหนะกับมุมสถานี

เสริมประสบการณ์
๑. นับปากเปล่า
๑ - ๒๐
๒. สนทนาเกี่ยวกับชื่อ
และลักษณะของ
ยานพาหนะ
๓. จ้าแนก จัดกลุ่ม
ยานพาหนะ

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
๑. บอกชื่อยานพาหนะ - เล่นมุมประสบการณ์
๒. ประดิษฐ์ยานพาหนะ ในห้องเรียน
จากเศษวัสดุเหลือใช้
เป็นกลุ่ม
๓. น้าเสนอผลงาน

กลางแจ้ง
วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง

เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพสมมาตร
ยานพาหนะ

๑. ท้าเสียงของ
ยานพาหนะ
๓. เคลื่อนไหวท้าท่า
ประกอบเมื่อได้ยินเสียง
ของยานพาหนะ

๑. นับปากเปล่า ๑-๒๐
ต่อๆกัน
๒. ท่องค้าคล้องจอง
๓. สนทนาเกี่ยวกับการ
เดินทางให้ปลอดภัยด้วย
รถยนต์
๔. สัมภาษณ์สอบถาม
วิธีการขึ้นรถไฟและ
การปฎิบัติตัวเมื่อ
เดินทางด้วยรถไฟ
๕. นับจ้านวนตู้ขบวน
รถไฟและจับคู่กับบัตร
ตัวเลข ๑ - ๑๐
๖. คัดลอกตัวเลข

๑. วาดภาพยานพาหนะ เล่นมุมประสบการณ์
ทางบกและระบายสี
๒. ท้าโมบายรถยนต์โดย
ตัดภาพรถยนต์
๓. เจาะรูที่ยานพาหนะ
๔. ผูกเชือกรถยนต์กับ
ไม้แขวนเสื้อและน้าไป
ตกแต่งห้องเรียน

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจับคู่จ้านวนตู้รถไฟ
กับตัวเลข ๑ - ๑๐
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วันที่

๓

๔

๕

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
๑ - ๑๐ ที่ครูเขียนให้ดู
บนกระดาน
เคลื่อนที่พร้อมท้าท่า
๑. นับปากเปล่า
เลียนแบบ
๑ - ๒๐
การพายเรือให้ตรงกับ ๒. สนทนาเกี่ยวกับการ
จังหวะที่เคาะเครื่อง
ข้ามน้าไปโดยเรือ
เคาะจังหวะ
๓. เล่นบทบาทสมมติ
๔. ร่วมกันสรุป ขั้นตอน
และวิธีปฎิบัติตนเมื่อขึ้น
เรือโดยสาร
แสดงท่าทางประกอบค้า ๑. นับปากเปล่า
บรรยาย ขึ้นสะพานลอย ๑ - ๒๐
๒. ฟังนิทานเรื่อง น้อง
แดนขึ้นสะพานลอย
๓. สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
สะพานลอย
เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
๑. ฟังนิทานเรื่อง “น้อง
เมื่อได้ยืนค้าว่า เดินบน หนูไม่ระวัง”
ทางม้าลาย
๒. บทบาทสมมติข้าม
ทางม้าลาย
๓. สรุปการปฎิบัติตน
เมื่อเดินข้ามทางม้าลาย

ศิลปะสร้างสรรค์
๑. เป่าสี
๒. ปั้นดินน้้ามัน

กิจกรรม

เล่นตามมุม

เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

พายเรือตามค้าสั่งของ เกมโดมิโนเรือ
ครูและพายไปอ้อมหลัก

เล่นมุมประสบการณ์ใน
วาดภาพถนนมี
ห้องเรียน
สะพานลอย และ
รถยนต์แล้วใช้สีเทียน
ระบายลงบนกระดาษ
แล้วใช้สีน้าระบายสีทับ
ลงบนสีเทียน แล้วรอจน
สีน้าแห้ง

เล่นเครื่องเล่นสนาม

ประดิษฐ์ถนนและ
เล่นมุมประสบการณ์ใน
การจราจรในเมืองตาม ห้องเรียน
ความชอบจากวัสดุเหลือ
ใช้ที่ครูเตรียมให้

เล่นเครื่องเล่นเล่นสนาม เกมภาพตัดต่อคนข้าม
ทางม้าลาย
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เกมจับคู่ภาพ
สะพานลอยที่มีขนาด
เล็กใหญ่ เหมือนกัน ๓
คู่

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนที่เป็นยานพาหนะตามค้าสั่ง
2. ท้าเสียงของยานพาหนะ และ เคลื่อนไหว
ท้าท่าประกอบ
3. ท้าท่าเลียนแบบการพายเรือตามจังหวะ
4. ท้าท่าขึ้นสะพานลอย ปฏิบัติตามค้าสั่ง
5. เคลื่อนไหวข้ามทางม้าลาย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพสมมาตรยานพาหนะ
2. เกมจับคู่จ้านวนตู้รถไฟกับตัวเลข ๑-๑๐
3. เกมโดมิโนเรือ
4. เกมจับคู่ภาพสะพานลอยที่มขี นาดเล็กใหญ่
เหมือนกัน ๓ คู่
5. เกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. นับปากเปล่า 1 - 20 จัดกลุ่มจ้าแนกยานพาหนะ
2. นับปากเปล่า 1 - 20 ท่องค้าคล้องจอง นับจ้านวนตู้รถไฟ
3. นับปากเปล่า 1 - 20 ทดลอง จ้าแนก จัดกลุ่มของจมลอย
เปรียบเทียบ แพกับเรือ
4. นับปากเปล่า 1 - 20 ฟังนิทานและสนทนาเกี่ยวกับสะพานลอย
5. นับปากเปล่า 1 - 20 ฟังนิทานเรื่อง “น้องหนูไม่ระวัง”
เล่นบทบาทสมมติข้ามทางม้าลาย

หน่วย คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ประดิษฐ์ยานพาหนะจากเศษวัสดุ
2. วาดภาพ ระบายสี ท้าโมบายรถยนต์
3. เป่าสี ปั้นดินน้้ามัน
4. ใช้สีเทียนลงบนกระดาษแล้วใช้สีน้า
ระบายสีทับลงบนสีเทียน แล้วรอจนสีน้า
แห้ง
5. ประดิษฐ์การจราจรในเมืองจากวัสดุ
เหลือใช้

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓.พายเรืออ้อมหลัก
๔.การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (2) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(1) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางประกอบ เคลื่อนที่
เพลงและดนตรี
(2) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
(๔) การเล่น
บทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เด็กและครูช่วยกันก้าหนดมุม ๔ มุม คือ
มุมสถานีรถ มุมท่าเรือ มุมสถานีรถไฟ มุมท่า
อากาศยาน
๒. ให้เด็กเคลื่อนที่เป็นยานพาหนะตามที่ครู
ก้าหนด และ ตามจังหวะที่ได้ยิน เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันทีแล้วเคลื่อนที่ไปยังสถานีต่างๆที่เชื่อมโยงกับ
ยานพาหนะนั้น เช่น ถ้าครูก้าหนดให้เด็กเคลื่อนที่
เป็นรถ เด็กต้องเคลื่อนที่และท้าท่าขับรถ เมื่อครู
บอกหยุด ให้วิ่งไปที่มุมสถานีรถ ถ้าครูก้าหนด
รถไฟ ให้เด็กเกาะแถวกันเป็นรถไฟ และเมื่อครู
บอก หยุด ให้เด็กวิ่งไปที่มุมสถานีรถไฟ
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ ซ้า้
กิจกรรมเสริมสร้าง
(5) การคัดแยก
๑. การสังเกตและ ๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดย
ประสบการณ์
การจัดกลุ่มและ
จ้าแนกเสียงของ
ครูนับตัวเลข ๑ ๒ ๓ แล้วให้เด็กนับต่อจนถึง ๒๐
จัดกลุ่มยานพาหนะโดย การจ้าแนกสิ่งต่างๆ ยานพาหนะทางบก ๒. สนทนาซักถามกับเด็กๆว่า
ใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้น ตามลักษณะและ ประเภทต่างๆ
- เมื่อเราต้องการเดินทางไปยังที่ต่างๆ แล้วเดินไป
ไปเป็นเกณฑ์
รูปร่าง รูปทรง
๒. การฟังและ
ได้ เพราะไกล เด็กๆจะเดินทางไปอย่างไร
ปฏิบัติตาม
- ยานพาหนะที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้าง
ค้าแนะน้า
- ยานพาหนะแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
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สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตการสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
และดนตรี

บัตรภาพยานพาหนะ สังเกตการจัดกลุ่ม
ทางบกได้แก่ รถไฟ ยานพาหนะ
มอเตอร์ไซค์
รถพยาบาล แพ เรือ
พาย เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

๓. การรับรู้และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ผ่าน
ท่าทางและการ
เคลื่อนไหว

กิจกรรมศิลปะ
(3) การปั้น
สร้างสรรค์
(5) การปะติดภาพ
๑. สนใจมีความสุขและ การตัดกระดาษ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
๒. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

- เด็กๆเห็นยานพาหนะเหล่านั้นที่ไหน
๓. ครูน้าบัตรภาพที่เตรียมไว้มาให้เด็กสังเกตทีละ
ภาพ และให้เด็กช่วยกันบอกชื่อยานพาหนะใน
บัตรภาพ
๔. ให้เด็กน้าบัตรภาพยานพาหนะต่างๆมาติดบน
กระดานให้ตรงกับประเภท โดยครูวาดภาพถนน
ภาพแม่น้า ภาพท้องฟ้าบนกระดาน
๕. โดยครูกระตุ้นถามเด็กว่า เราสามารถจ้าแนก
และจัดกลุ่มยานพาหนะโดยใช้เกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่
วิธีการเดินทางหรือไม่ เด็กๆใช้เกณฑ์อะไร เช่น
จ้านวนล้อของยานพาหนะ เป็นต้น
๖. เด็กร่วมกันสรุปว่ายานพาหนะมีความส้าคัญ
ช่วยในการเดินทางพาเราไปยังที่ต่างๆ การ
เดินทางมี ๓ ทางคือทางบก น้้า อากาศ โดยให้
เด็กเป็นบอกยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในแต่
ละวิธี
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเลือกท้ากิจกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ ปั้นดินน้้ามัน หรือ ปะติดภาพ
ยานพาหนะจากนิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว
๓. ครูแนะน้ากิจกรรมปะติดภาพยานพาหนะจาก
นิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว โดยตัดยานพาหนะ ปะติด
ภาพยานพาหนะลงบนกระดาษ A๔ และตกแต่ง
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๑. ดินน้้ามัน
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ A๔
4. นิตยสารที่ไม่ใช้
แล้วที่มีภาพ
ยานพาหนะ

๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการใช้
กรรไกรตัดกระดาษ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

โค้งได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ให้สวยงาม
๔. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และ
ส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

๓. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

(2) เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ ๔
กิจกรรมโดยครุอธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมดังนี้
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๒. การเล่นอิสระ

๑.3.4 การ
มีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม

-

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ
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สือ่

การประเมินผล
ตามแนวเส้นโค้งได้

๓. สังเกตการสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
ลานสนามเด็กเล่น
๑. สังเกตการเล่น
และ เครื่องเล่นสนาม ร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเล่น
อิสระ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(4) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างอิสระ

กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่สิ่ง
ต่างๆ
๑. เล่นเกมจับคู่ ภาพ
สมมาตรได้
๒. เก็บเกมการศึกษาได้

๑. การเล่นเกมจับคู่
ภาพสมมาตรตาม
ล้าพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพสมมาตรยานพาหนะ เกมจับคู่ภาพ
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 - ๕ คน สมมาตรยานพาหนะ
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับเกมจับคู่ภาพ
สมมาตรยานพาหนะ
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
สมมาตรยานพาหนะ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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การประเมินผล

๑. สังเกตการเล่นเกม
จับคู่ภาพสมมาตร
ยานพาหนะ
๒. สังเกตการเก็บเกม
การศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนที่
จังหวะ
เคลื่อนไหว
สนใจ มีความสุขและ
๒. การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางประกอบ อยู่กับที่
เพลงและดนตรี
๓. การปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูชูบัตรภาพยานพาหนะทางบก (รถไฟ
รถมอเตอร์ไซค์ รถพยาบาล)
๒. ให้เด็กท้าเสียงของยานพาหนะชนิดนั้น
๓. ให้เด็กเคลื่อนไหวท้าท่าประกอบเมื่อได้ยิน
เสียงของยานพาหนะ ดังนี้
- บรื้นบรื้น บรื้น (รถมอเตอร์ไซค์)
เด็กท้าท่าขับรถมอเตอร์ไซด์
- ปู๊น ปู๊น ฉึกฉัก ฉึกฉัก (รถไฟ)
เด็กท้าท่าเกาะไหล่กันท้าท่าทางเป็นรถไฟ
- หว่อวี้หว่อ วี้หว่อ (รถพยาบาล)
เด็กท้าท่าประกอบตามจินตนาการเป็น
รถพยาบาล
4. ครูให้เด็กอาสาออกมาเป็นผู้น้ากิจกรรม
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สื่อ
บัตรภาพ รถไฟ
มอเตอร์ไซค์
รถพยาบาล

การประเมินผล
สังเกตการเคลื่อนไหว
เมื่อได้ยินเสียง
ยานพาหนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การอธิบาย
๑. การพูดแสดง
เชื่อมโยงสาเหตุ
ความคิด
และผลที่เกิดขึ้นใน ๒. การนับปาก
เหตุการณ์หรือการ เปล่า ๑ - ๒๐
กระท้า
๓. การนับรู้ค่า
๒. การเห็น
๑ - ๑๐
แบบอย่างของการ ๔. การเขียนตัวเลข
เขียนที่ถูกต้อง
๑ - ๑๐
๓. การเขียน
ร่วมกันตามโอกาส

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดยให้
เด็กๆนับต่อกัน โดยคนที่ ๑ นับ ๑ คนที่ ๒ นับ ๒
เรียงกันไปจนถึงคนที่ ๒๐ แล้วเริ่มนับ ๑ ใหม่
๒. ครูและเด็กร่วมกันท่องค้าคล้องจอง
“ยานพาหนะทางบก” พร้อมกับท้าท่าทาง
ประกอบอย่างอิสระ และร่วมกันสนทนา
ความหมายของค้าคล้องจอง
๓. ครูน้าบัตรภาพรถไฟที่จอดอยู่ในสถานีรถไฟ
มาให้เด็กดู แล้วถามเด็กๆว่า ถ้าเด็กๆจะเดินทาง
ด้วยรถไฟ เด็กๆจะต้องท้าอย่างไรบ้าง ให้เด็กๆไป
สอบถามจากครูห้องอื่น หรือ ผู้ใหญ่ในโรงเรียน
แล้วให้เด็กกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
๔. เด็กๆน้าเสนอค้าตอบที่ได้ โดยเด็กๆและครู
ร่วมกันสรุปว่า เวลาจะขึ้นรถไฟ เด็กๆต้องไปซื้อ
ตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟ โดยบอกพนักงานขายตั๋วว่า
จะเดินทางไปไหน พนักงานขายตั๋วจะบอกราคา
ตั๋ว เมื่อเราให้เงินเป็นค่าตั๋วแล้ว พนักงานขายตั๋ว
จะให้เราเก็บตั๋วไว้ แล้วเราก็นั่งรอจนกว่ารถไฟ
มา ในระหว่างนั่งรอรถไฟ เด็กๆต้องไม่วิ่งเล่นไป
บริเวณรางรถไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เมื่อ
นั่งในรถไฟ เด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อย ไม่วิ่งเล่นบน
รถไฟ ไม่ยื่นมือหรือหน้าออกนอกหน้า ต่าง
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สื่อ
๑. ค้าคล้องจอง
“ยานพาหนะทาง
บก”
๒. บัตรภาพรถไฟ

การประเมินผล
สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

๑. สังเกตสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๒. สังเกตเก็บของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

- ครูขออาสาสมัครเด็ก ๑๐ คนมายืนหน้าชั้นต่อ
กันเป็นรถไฟ ครูกระตุ้นให้เด็กช่วยกันนับจ้านวน
เพื่อนที่มายืนหน้าชั้นที่เปรียบเสมือนตู้ขบวน
รถไฟ และครูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ๑ - ๑๐
บนกระดานให้สอดคล้องกับจ้านวนตู้รถไฟ และ
ให้เด็กคัดลอกตัวเลขลงบนกระดาษ
- เด็กและครูร่วมกันสรุปเรื่องการการปฏิบัติตน
เมื่อเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ
กิจกรรมสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๒. เก็บของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเองได้

๑. การท่องค้าคล้อง
จอง
๒. การท้างานศิลปะ
๓. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
4. การปั้น
๕. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
๖. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

-

๑. ให้เด็กวาดภาพยานพาหนะทางบกและระบาย
สีให้สวยงาม
๒. ตัดภาพรถยนต์
๓. เจาะรูทรี่ ถยนต์
๔. ร้อยเชือกและผูกรถยนต์กับไม้แขวนเสื้อและ
น้าไปตกแต่งห้องเรียน
4. ให้เด็กน้าผลงานไปจัดแสดงไว้ที่มุมจัด
แสดงผลงาน
๕. ให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือให้
สะอาดเรียบร้อย

๑. กระดาษ A๔
๒. สีเทียน
๓. กรรไกร
๔. ที่เจาะรูกระดาษ
๕. ไม้แขวนเสื้อ

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี้ :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ

๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
เสียงเพลงดนตรี
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว

การหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

กิจกรรมเกมการศึกษา
นับและแสดงจ้านวน
1 – 10 ได้

การนับรู้ค่าจ้านวน
ตู้รถไฟกับ
ความสัมพันธ์กับ
ตัวเลข ๑ - ๑๐

-

การรู้ค่าจ้านวน
1 - 10

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ตู้รถไฟกับตัวเลข
๑ - ๑๐
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้
ตัวแทนไปรับเกมการศึกษา และเล่นเกม
การศึกษา
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่
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เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
เครื่องเล่นสนาม
สังเกตพฤติกรรมการ
หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ของเด็ก

เกมจับคูจ่ ้านวนตู้
รถไฟกับตัวเลข
๑ - ๑๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
ตามเสียงจังหวะ
๑. สนใจ มีความสุข
๒. การเคลื่อนไหว
และแสดงท่าทาง
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
๒. วิ่งหลบเครื่องกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอยาง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนา
โต้ตอบอยาง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

๑. เรือและแพเป็น
ยานพาหนะที่ใช้ใน
การเดินทางทางน้้า
๒. การเดินทางด้วย
เรือโดยสารมี
ขั้นตอนต่อไปนี้
๑) ซื้อตั๋วเรือ
โดยสาร
๒) รอเรือโดยสาร
มารับ
๓) ขึ้นนั่งบนเรือ
อย่างมีระเบียบและ
ใส่ชูชีพ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ให้เด็กเคลื่อนที่พร้อมท้าท่าเลียนแบบการพาย เครื่องเคาะจังหวะ
เรือให้ตรงกับจังหวะที่ครูเคาะเครื่องเคาะจังหวะ
(เดินพายเรือเร็วๆเมือได้ยินเสียงเคาะจังหวะเร็ว
เดินพายเรือช้าๆเมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะช้าๆ)
โดยเด็กๆต้องระวังไม่ให้เคลื่อนที่ชนกับเพื่อน เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนที่ในท่านั้น
ทันที
๒. สรุปร่วมกับเด็กเกี่ยวกับการพายเรือที่
ปลอดภัยไม่ให้ชนกับเรือล้าอื่นๆ
๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. ครูกระตุ้นถามเด็กๆว่า
- “ถ้าเด็กๆจะเดินทางข้ามคลอง หรือ แม่น้า
เด็กๆจะใช้ยานพาหนะอะไร”
- “ถ้าเด็กๆจะลงเรือโดยสารไปกับคุณพ่อคุณแม่
เด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร”
๓. ครูขออาสาสมัครเด็ก ๓ คน โดยเด็กคนหนึ่ง
เป็นคุณแม่ อีกคนเป็นลูก คนสุดท้ายเป็น
พนักงานขายตั๋วเรือโดยสาร ให้เด็ก ๓ นี้เล่น
บทบาทสมมติตามค้าบรรยายของครู ตามค้าพูด
และบทบาทต่อไปนี้
- “คุณแม่บอกลูกว่า เราจะไปนั่งเรือโดยสารข้าม
ฟากไปตลาดกัน”
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๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางประกอบ
จังหวะ
๒. วิ่งหลบเครื่องกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๔) ไม่เล่นเมื่ออยู่
- คุณแม่จูงลูกไปซื้อตั๋วเรือโดยสาร
บนเรือ
- คุณแม่บอกพนักงานขายตั๋วว่า จะซื้อตั๋วเรือ
โดยสารข้ามแม่น้าไป
- พนักงานยื่นตั๋วให้ แม่รับตั๋วมา พนักงานขายตั๋ว
บอกว่า “ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ/ค่ะ”
- แม่พาลูกมาที่ท่าเรือ รอเรือมารับ
- แม่จูงลูกลงเรือและบอกลูกว่าเราต้องสวมเสื้อ
ชูชีพเพื่อความปลอดภัย เราต้องไม่ยื่นแขนขา
ออกนอกเรือ และต้องนั่งบนที่นั่ง ไม่ยืนหรือเล่น
บนเรือ
- เมื่อถึงฝั่ง แม่ถอดเสื้อชูชีพและพาลูกขึ้นฝั่งอย่าง
ปลอดภัย
๔. เด็กๆปรบมือให้เพื่อนที่อาสามาแสดงบทบาท
สมมติ
๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุป ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติ
ตนเมื่อขึ้นเรือโดยสาร
๑. การใช้มือและตา
สัมพันธ์กัน
๒. การใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กวาด ระบายสี
และปั้น
๓. การใช้สี
4. การใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

-

๑. ครูเตรียมกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรม
เป่าสี และกิจกรรมปั้นดินน้้ามัน โดยครูแนะน้า
๑) กิจกรรมเป่าสีดังนี้
- ครูเตรียมสีและอุปกรณ์เป่าสี
- เด็กเลือกใช้สีและอุปกรณ์เป่าสีมาสร้างผลงานที่
มียานพาหนะในภาพผลงานตามจินตนาการ
- เด็กน้าเสนอผลงาน
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สือ่

๑. ไม้หุ้มส้าลี
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ A4
4. สีน้า
๕. ดินน้้ามัน

การประเมินผล

๑. สังเกตสนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๕. การคิดสร้างสรรค์
๒) กิจกรรมปั้นดินน้้ามัน
๖.การพูดสะท้อน
- ครูเตรียมดินน้้ามันและแผ่นรองปั้น
ความรู้สึกของตนเอง
- เด็กปั้นยานพาหนะและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
- เด็กน้าเสนอผลงาน
๓. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามข้อตกลง ให้
เด็กเล่นอิสระตามมุมต่าง ๆของห้องตามความ
สนใจ
๔. ครูดูแลให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อ
หมดเวลา

สือ่

โดยมีการดัดแปลง
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี้ :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ: หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงและค้าสั่ง
๒. เล่น ท้ากิจกรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง

๑. การท้าท่าตาม
จินตนาการการ
๒. พายเรือ
การปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง

-

๑. จับคู่นั่งชันเข่าให้ฝ่าเท้าแตะกันและจับมือ
เครื่องประกอบ
ประสานสมมติเป็นเรือที่จะพาย
จังหวะ
๒. ให้เด็กโยกไปข้างหน้าและมาข้างหลังพร้อมกัน
ช้าๆสมมติว่าเด็กก้าลังพายเรือ
๓. ครูจะบรรยายและให้เด็กท้าตาม เช่น ครู
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๑. บล็อก
สังเกตการเล่นและท้า
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
๑. สังเกตการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา
ข้อตกลงและค้าสั่ง
๒. สังเกตการ
เล่น ท้ากิจกรรม และ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ปลอดภัย
๓. มีวินัยในการเล่น

กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
ภาพเรือ โดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
๒. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การท้ากิจกรรม
เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
๒. การแก้ปัญหาใน
การเล่น
๓.การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
(5) การคัดแยก
การจ้าแนกและการ
การจัดกลุม่ และ จัดกลุ่มภาพต่อ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆ ปลาย(โดมิโน)
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

บอก”พายเรือช้าๆ” ให้เด็กโยกไปมาช้าๆ “พาย
เรือเร็วๆ” ให้เด็กโยกตัวเร็วขึ้นตามค้าบรรยาย

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
๓. สังเกตความมีวินัย
ในการเล่น

๑. ครูแนะน้าและสาธิตการเล่นเกมโดมิโนภาพ เกมโดมิโนเรือ
เรือ
๒. ให้อาสาสมัครออกมาเล่นเกมโดมิโนภาพเรือ
๓. แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้เด็กเล่นเกม
โดมิโนภาพเรือ
4. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑.สังเกตการจ้าแนก
และจัดกลุ่มภาพต่อ
ปลาย(โดมิโน)
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ ๒. การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไปตาม
ประกอบเพลง จังหวะ ทิศทางต่างๆ
และดนตรี
๓. การปฎิบัติตาม
ค้าสั่ง
4. การแสดง
ความรู้สึก
สนุกสนานกับ
กิจกรรม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. บอกประโยชน์ของ
สะพานลอยได้
๒. ร่วมสนทนาโต้ตอบ
กับครูและเพื่อนได้

๑. การนับปาก
เปล่า ๑ - ๒๐
๒. การสังเกตการ
บอกลักษณะของ
สะพานลอย

สะพานลอยช่วยลด
อันตรายหรือ
อุบัติเหตุที่อาจเกิด
บนถนนได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ
๑. เด็กและครูร่วมกันทบทวนจังหวะและ
ข้อตกลงในการเคลื่อนไหวร่างกาย
๒. ครูบอกให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการตาม
ค้าบรรยาย เช่น “ฉันเห็นรถมากมาย มองซ้าย
มองขวา ฉันตัดสินใจว่า ฉันจะขึ้นสะพานลอย
ฉันเดินขึ้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ฉันเดิน
ลง” ตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ “ หยุด ”
ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๓. ก่อนหมดเวลาให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
และร่วมกันสรุปการเคลื่อนไหวร่างกายตามค้าสั่ง

สังเกตความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

นิทานเรื่อง น้องแดน
๑. ครูกระตุ้นเด็กนับปากเปล่า ๑-๒๐
๒. ครูเล่านิทานเรื่อง น้องแดนขึ้นสะพานลอย ให้ ขึ้นสะพานลอย
เด็กๆฟัง แล้วตั้งค้าถามถามเด็กดังต่อไปนี้
- เพราะเหตุใดในตอนแรก น้องแดนจึงไม่สามารถ
ข้ามถนนได้
- น้องแดนข้ามถนนได้ด้วยวิธีใด
๓. ครูและเด็กร่วมกันสรุปประโยชน์ของ
สะพานลอย

๑. สังเกตการบอก
ประโยชน์ของ
สะพานลอย
๒. สังเกตการร่วม
สนทนาโต้ตอบกับครู
และเพื่อน
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๑. การท้างานศิลปะ
๒. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
๓. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
๔. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

-

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและท้า
กิจกรรมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การโยนลูกบอล

-

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กวาดภาพ
อิสระ โดยครูแนะน้าให้เด็กวาดภาพการจราจร
มีสะพานลอย และ รถยนต์โดยใช้สีเทียนลงบน
กระดาษแล้วใช้สีน้าระบายสีทับลงบนสีเทียน
แล้วรอจนสีน้าแห้ง
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บ
ของ
๓. ให้เด็ก ๔ - ๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ
ให้เพื่อนถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี้ :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา
๑. ให้เด็กเล่นเกมเครื่องบินส่งของ โดยให้เด็กจับ
กลุ่มยืนเป็นแถว ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน คนยืน
หน้าสุดของแถวโยนลูกบอลให้คนที่ยืนอยู่คนหน้า
สุดของแถวที่ยืนตรงข้าม คนที่ยืนตรงข้ามต้องรับ
ลูกบอลให้ได้แล้วส่งกลับมาให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรง
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สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ A4
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. ดินน้้ามัน

สังเกตความสนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

๑. บล็อก
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓. เครือ่ งดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
ลูกบอล ๑ ลูก

สังเกตการท้ากิจกรรม
เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สังเกตการเล่นและท้า
กิจกรรมปฏิบัติกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
แตกต่างของขนาด
สะพานลอยได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๒. การเคลื่อนไหว
ข้าม เด็กที่ส่งลูกบอลแล้วจะไปต่อแถวเพื่อน ท้า
เคลื่อนที่
เช่นนี้ โดยผลัดเปลี่ยนกันโยนรับส่งลูกบอล

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง

-

๒. ให้เด็กเปลี่ยนวิธีการส่งลูกบอลให้ลูกบอล
กระดอนจากพื้นได้และให้เพื่อนรับ
๓. เมื่อหมดเวลาให้น้าลูกบอลไปเก็บ และท้า
ความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพสะพานลอยที่มีขนาด
เล็กใหญ่ เหมือนกัน ๓ คู่
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สือ่

๑. เกมจับคูภ่ าพ
สะพานลอย
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินผล

สังเกตการจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
สะพานลอย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ การปฎิบัติตาม
จังหวะ
ค้าสั่ง
สนใจและมีความสุขกับ
เสียงเพลง จังหวะและ
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
๒. สังเกต เปรียบเทียบ
ลักษณะที่เหมือนกันของ
ม้าลายกับทางม้าลาย

๑. การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
๒. การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ

เมื่อข้ามถนนตรง
ทางม้าลายให้มอง
ขวา มองซ้ายก่อน
เมื่อมั่นใจว่าไม่มีรถ
ผ่านแล้วจึงข้าม
ถนนไปได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

.
การประเมินผล

ครูอธิบายกฎกติกาให้เด็กยืน เป็นวงกลมย่้าเท้า เครื่องเคาะจังหวะ
อยู่กับที่ หากครูพูดว่า ไฟเขียว ให้เด็กๆเดิน
เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือทางขวา สมมติว่าเดิน
ข้ามถนนบนทางทางม้าลาย หากครูพูดว่า ไฟแดง
ให้เด็กย่้าเท้าอยู่กับที่

สังเกตความสนใจและ
มีความสุขกับ
เสียงเพลง จังหวะ
และ ดนตรี

๑. ครูกระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. เล่านิทานให้เด็กฟังเรื่อง “น้องหนูไม่ระวัง”
๓. กระตุ้นถามเด็กว่า “คุณพ่อสอนน้องหนูเรื่อง
การข้ามถนนอย่างไร”
๔. ติดภาพม้าลาย และ ทางม้าลายบนกระดาน
๕. กระตุ้นถามเด็กให้สังเกตและเปรียบเทียบ
ลักษณะของม้าลายและทางม้าลายว่ามีอะไรที่
เหมือนกัน
๖. เพิ่มเติมความรู้ให้เด็กว่า ทางม้าลายจะอยู่บน
ถนน เวลาเด็กๆจะข้ามถนน ให้เด็กข้ามตรงทาง
ม้าลาย โดยเด็กๆต้องหันมองไปทางขวาและหัน
มองทางซ้าย เมื่อดูจนแน่ใจว่าไม่มีรถผ่าน จึงเดิน
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทางม้าลายบางแห่งจะมี
สัญญาณไฟแดงและไฟเขียวส้าหรับให้คนข้าม
ถนน ถ้าเด็กๆเห็นสัญญาณไฟเขียวตรงทาง
ม้าลาย เด็กๆจึงจะข้ามถนนตรงทางม้าลายได้

๑.สังเกตการฟังผู้อื่น
พูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
๒.สังเกต การตอบ
ค้าถาม
การเปรียบเทียบ
ลักษณะที่เหมือนกัน
ของม้าลายกับทาง
ม้าลาย
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๑. นิทานเรื่อง น้อง
หนูไม่ระวัง
๒. บัตรภาพ ทาง
ม้าลายและ บัตรภาพ
ม้าลาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. สังเกตท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. สังเกตการใช้
กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้น

๗. ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติว่า เมื่ออยู่บนท้อง
ถนน และมีทางม้าลาย เด็กๆจะปฎิบัติตนอย่างไร
๘. ร่วมกันสรุปการปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย

กิจกรรมสร้างสรรค์
๑. ท้างานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๒. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

๑. การประดิษฐ์
๒. การตัด
๓. การปะ ติด

-

๑. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน
๒. แนะน้ากิจกรรมประดิษฐ์ถนนในเมืองตาม
ความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ที่ครูเตรียม
ให้

๑. เศษวัสดุเหลือใช้
ได้แก่ กล่องยาสีฟัน
๒. สีต่างๆ
3. กาว
4. กรรไกร

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี้ :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. สนใจและมีความสุข
ในการเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระและ

๑. การเล่นอิสระ
๒. การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของ

-

เลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ

เครื่องเล่นสนาม
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สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะเล่นออก
ก้าลังกาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ออกก้าลังกาย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ภาพตัดต่อย่อย เพื่อเติม
ในภาพคนข้ามทางม้า
ลายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กล้ามเนื้อใหญ่
๓. การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(6) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และ
การแยกชิ้นส่วน

กิจกรรมการเรียนรู้

การเรียงภาพตัดต่อ ๑. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน
๒. แนะน้าเกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย
๓. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อหมดเวลา
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สือ่

เกมภาพตัดต่อคน
ข้ามทางม้าลาย

การประเมินผล

การจับคู่ภาพตัดต่อ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31

๑๑. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

ด้านสังคม
๙. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
๑๐. การนับและแสดงจ้านวน
๑ – ๑๐

ด้านอารมณ์
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

ด้านร่างกาย

๖. การเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๗. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
4. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๕. การเก็บของเล่นของใช้อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

๑. การเล่นท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
๒0
คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
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๑๑. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

ด้านสังคม
๙. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
๑๐. การนับและแสดงจ้านวน
๑ – ๑๐

ด้านอารมณ์
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

ด้านร่างกาย

๖. การเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๗. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
4. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๕. การเก็บของเล่นของใช้อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

๑. การเล่นท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

