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คํานํา

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

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

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึง

ประสบการณ์สําคัญ
 ร่างกาย
 อารมณ์
 สังคม
 สติปัญญา

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

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

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

กลางแจ้ง
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การล้างมือ

การเล่นน้ํา – เล่นทราย บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การแปรงฟัน

การเล่นน้ํา – เล่นทราย บอกลักษณะอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

บอกลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องน้ําห้องส้วม

การเดินตามแนวเส้น
โค้งบนพื้นทราย

บอกลักษณะอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
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4. นํากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่วางแผนไว้มาจัดทําเป็นผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อนําเสนอภาพรวมของการจัดกิจกรรมตลอด 1 สัปดาห์

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

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

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

หน่วย
หนูทําได้

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

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

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

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

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

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

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

17. หน่วยสัตว์น่ารัก
18. หน่วยการคมนาคม

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

31. ฤดูหนาว
32. แรงและพลังงาน
33. เสียงรอบตัว

35. ปริมาตร น้ําหนัก
36. ฤดูร้อน

30. โลกสวยด้วยสีสัน

34. รักการอ่าน

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

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

หน่วยการเรียนรู้กําหนดโดยวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และพิจารณาลําดับเวลารวมทั้งเทศกาลงานประเพณี
สําคัญต่างๆ นอกจากนี้หากโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนก็สามารถเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ที่แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้
ตอนที่ 3

ภาคผนวก เป็นส่วนที่รวบรวมสื่อที่ใช้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์จะปรากฏอยู่ท้ายแผนมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้

 ความรู้สําหรับครู
 นิทาน/หนังสือภาพ
 เพลง
 คําคล้องจอง
 เกมการละเล่นประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง
 เกมการศึกษา
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ความรู้สําหรับครู
รายละเอียดประกอบการใช้แผนการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 – 3 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัย 3 – 5 ขวบ ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดังนั้น
ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ให้สอดคล้องกับตารางกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
1. ตารางกิจกรรมประจําวัน
07.30 – 08.00 น. รับเด็ก
08.00 – 08.30 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์และกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 – 08.45 น. สนทนา ข่าวและเหตุการณ์
08.45 – 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 – 09.20 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.20 – 10.20 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม
10.20 – 10.30 น. พัก (รับประทานอาหารว่าง)
10.30 – 11.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน – แปรงฟัน
12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00 – 14.20 น. เก็บที่นอน ล้างหน้า
14.20 – 14.30 น. พัก (รับประทานอาหารว่าง)
14.30 – 14.45 น. กิจกรรมเกมการศึกษา
14.45 – 15.00 น. สรุป
ตารางนี้สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) เวลาในการทํากิจกรรมบางกิจกรรมจะ
หมายเหตุ
ปรับให้น้อยกว่าชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แต่บางกิจกรรมจะใช้เวลามากกว่า เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม เป็นต้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอนและช่วงความสนใจตามพัฒนาการของเด็ก
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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
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หัวข้อของสาระที่ควรเรียนรู้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถกําหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมและความสนใจของเด็ก จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มิได้มุ่งเน้นให้เด็กท่องจําเนื้อหา แต่เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง พูด คิด สังเกต
ทดลองและสํารวจ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและสร้างเสริมทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมกับเด็กชั้นอนุบาล โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา
ซักถาม การปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยเด็กคิดและร่วมมือทําด้วยตนเอง ฯลฯ
กระบวนการจัดประสบการณ์/กิจกรรม
1. จัดที่นั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือตัวยู (U) เพื่อให้เด็กทุกคนมองเห็นครูและสื่อที่ครูใช้ได้ชัดเจน ข้อควรระวัง คือ ครูต้องนั่งในระดับสายตาของเด็ก ถ้าเด็กนั่ง
พื้นครูก็ควรนั่งกับพื้น ถ้าเด็กนั่งเก้าอี้ครูก็นั่งเก้าอี้ด้วย
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ควรใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที สําหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ควรลดช่วงเวลาเป็น 5 – 10
นาที การจัดกิจกรรมมีลักษณะหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจเด็ก ไม่ทําให้เด็กเบื่อ โดยมีวิธีจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเร้าความสนใจของเด็ก ครูอาจใช้การร้องเพลง คําคล้องจอง ปริศนาคําทาย ฯลฯ เพื่อ
ดึงความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.2 ขั้นสอน เด็กได้เรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การสนทนา ซักถาม การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง ฯลฯ
2.3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปทบทวนความเข้าใจ ครูอาจใช้คําถาม เพลง เกม ฯลฯ เพื่อช่วยในการสรุป
3. สื่อที่ใช้ในกิจกรรมมักใช้ของจริง ของจําลอง รูปภาพ บทบาทสมมติ ส่วนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนามธรรมครูมักใช้การเล่านิทานประกอบ
หนังสือภาพ โดยอาจมีสื่อประกอบ เช่น หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ หุ่นถุงกระดาษและสื่อประกอบการเล่านิทานประเภทต่างๆ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาจจัดในรูปแบบของการพาเด็กไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งครูต้องวางแผนการ
พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้อย่างปลอดภัย
5. กิจกรรมประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆขณะปรุงอาหาร เช่น สีของอาหาร กลิ่น
รส ฯลฯ
6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานด้านการคิด ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักสังเกตร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีส่วนร่วม
ในการทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูควรใช้คําถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นคําถามปลายเปิดให้เด็กคิดหาเหตุผล เช่น คําถามที่ให้เด็กพูดอธิบาย คําถามให้เปรียบเทียบ
หรือให้เด็กยกตัวอย่าง เป็นต้น ไม่ควรใช้คําถามนํา หรือคําถามปลายปิดที่มีคําตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ทั้งนี้การถามคําถามให้คํานึงถึงความพร้อมของเด็กด้วย สําหรับเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ครูควรใช้คําถามระดับต้นเพื่อช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจ จดจําได้ หรือช่วยฝึกทักษะการสังเกตมากขึ้น
7. ฝึกนิสัยการจดบันทึก เด็กอนุบาลสามารถจดบันทึกสิ่งที่เด็กคิดและเรียนรู้โดยใช้การวาดภาพ เด็กอนุบาล 2 – 3 อาจทดลองเขียนเป็นตัวอักษรหรือคําโดย
ใช้ภาษาที่เด็กคิดเอง บางครั้งเด็กอาจบอกให้ครูเขียนคําหรือประโยคที่เด็กต้องการเขียนเพื่อนําไปคัดลอกลงบันทึกของตนเอง การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการจดบันทึก เป็นการ
สร้างพื้นฐานการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในวัยนี้ครูไม่ควรเคร่งครัดกับการเขียนถูก – ผิดของเด็ก
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3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กทําเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่างๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และ
ประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ โดยมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์และการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมที่จัด
1. การวาดภาพและระบายสี ด้วยสีเทียน สีไม้ สีน้ํา
2. การใช้อุปกรณ์วาดภาพ เช่น พู่กัน
3. การวาดภาพด้วยนิ้วมือ ฟองน้ํา และอุปกรณ์อื่นๆ
4. การเล่นกับสีน้ําในลักษณะต่างๆ เช่น การเป่าสี หยดสี เทสี เป็นต้น
5. การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติและแบบพิมพ์ที่จัดทําขึ้น
6. การปั้นดินน้ํามัน ดินเหนียว แป้งโด ฯลฯ
7. การพับ ฉีก ตัด ปะ
8. การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ
9. การร้อย การสาน
กระบวนการจัดประสบการณ์/กิจกรรม
1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ครูควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจอย่างหลากหลาย เด็กอนุบาลจะใช้เวลาทํา
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประมาณ 30 นาที ซึ่งเด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมได้อย่างน้อย 2 กิจกรรม (เด็กบางคนอาจพอใจทําเพียง 1 กิจกรรม ครูไม่ควรบังคับ แต่ควร
ชักชวนให้เด็กลองทํากิจกรรมอื่นบ้าง โดยนําเสนอสื่อ – อุปกรณ์ที่น่าสนใจ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ)
2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ประกอบด้วย
2.1 การปั้นดินน้ํามัน
2.2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
2.3 การวาดภาพด้วยสีน้ํา
2.4 การฉีก ตัด ปะภาพ
2.5 การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 ครูจัดเตรียมโต๊ะสําหรับทํากิจกรรมและวัสดุให้ครบถ้วน ทั้งนี้อาจให้เด็กช่วยจัดและเก็บวัสดุอุปกรณ์โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบประจําวันหมุนเวียนไป
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ใช้ช่วงเวลาทํากิจกรรมที่ยืดหยุ่นกว่าชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 เพราะช่วงสมาธิในการทํากิจกรรม
จะมีน้อยกว่า
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3. ครูต้องแนะนําวิธีใช้วัสดุ – อุปกรณ์ทุกประเภทก่อนเริ่มกิจกรรม โดยสาธิตวิธีใช้ทีละกิจกรรมตลอดจนสาธิตการทํากิจกรรมที่ใหม่สําหรับเด็ก
4. การหมุนเวียนเด็กเข้าทํากิจกรรมแต่ละโต๊ะ ให้เด็กเป็นผู้เลือกตามความสมัครใจโดยดูจากป้ายจํานวนสมาชิกในกลุ่ม และสร้างนิสัยในการรู้จักรอคอย
จนกว่าจะมีที่ว่างสําหรับทํากิจกรรมนั้น
5. ฝึกการเก็บของเข้าที่ ล้างและเก็บวัสดุอุปกรณ์ใส่ภาชนะที่ครูเตรียมไว้เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ
6. ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่เด็กคิดและลงมือทําด้วยตนเอง ไม่ควรเป็นผลงานที่บังคับทําเหมือนกันทั้งห้องในลักษณะแบบฝึกซึ่งไม่ได้ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานบางประเภทอาจมีขั้นตอนพื้นฐานเหมือนกัน เช่น การพับเป็นรูปเสื้อแต่การวาดภาพตกแต่ง ต่อเติมเป็นความคิดอิสระของเด็ก เป็นต้น
7. การทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจทําได้ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มซึ่งอยู่ในลักษณะของการทํากิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือร่วมใจซึ่ง
สามารถสร้างคุณลักษณะของการคิดการวางแผนและลงมือทํากิจกรรมร่วมกัน
8. สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ ความหลากหลายแปลกใหม่ของวัสดุ ซึ่งควรใช้วัสดุท้องถิ่นและเศษวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะการนําวัสดุที่ใช้
แล้วมาปรับใช้ใหม่ การสนับสนุนของครูให้เด็กทดลองใช้วัสดุต่างๆและการตั้งคําถามที่ท้าทายความสามารถของเด็กจะช่วยจูงใจให้เด็กทดลองสร้างผลงานศิลปะที่แปลกใหม่ขึ้น
9. ในขณะที่เด็กนําผลงานมาส่งครู ครูควรเขียนชื่อเด็ก จดวันที่และบันทึกคําพูดเด็กสั้นๆ เพื่อสังเกตพัฒนาการทางภาษาและการคิดของเด็ก ขณะที่ครูเขียน
ชื่อและจดบันทึกควรให้เด็กยืนข้างตัวครูเพื่อจะได้เห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
10. การให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นของครูควรเป็นไปในเชิงบวก ไม่นําผลงานเด็กมาเปรียบเทียบกัน ถ้าต้องการชมเชยครูควรระบุส่วนที่ครูเห็นว่าเด็กทํา
ได้ดี เช่น ระบายสีสวยสดใส ปั้นได้คล้ายของจริง พับได้สวยเรียบร้อย ฯลฯ หรือใช้ท่าทางภาษากาย เช่น ยิ้ม ผงกศีรษะให้กําลังใจเด็ก
11. ผลงานของเด็กทุกคนต้องนํามาติดบนป้ายแสดงผลงานที่อยู่ในระดับสายตาของเด็กหรือใช้ไม้หนีบแขวนบนราวเตี้ย ถ้าจํานวนเด็กในห้องมากควร
หมุนเวียนติดผลงาน หรือตั้งแสดงให้ครบทุกคนในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นให้เก็บไว้ในลิ้นชักผลงานรายบุคคล กล่องผลงาน หรือแฟ้มผลงาน เรียงลําดับตามวันที่เพื่อให้เห็น
ความก้าวหน้าของเด็ก และควรให้เด็กเลือกผลงานให้ผู้ปกครองดูเป็นระยะตามความเหมาะสม สําหรับผลงานประดิษฐ์อาจให้เด็กนํากลับบ้านได้
4. กิจกรรมเล่นตามมุม
กิจกรรมเล่นตามมุมเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้เล่นสื่อและเครื่องเล่นที่ครูจัดไว้เป็นมุมเล่นอิสระ โดยเด็กสามารถเลือกเล่นได้ตามความสนใจของตนเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นแสดงถึงความถนัดของเด็กแต่ละคน
กิจกรรมที่จัด
มุมประสบการณ์ที่จัดไว้ในห้องเรียนอนุบาลควรมีอย่างน้อย 4 มุมได้แก่
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมบทบาทสมมติ (มุมบ้าน ร้านค้า มุมหมอ)
4. มุมธรรมชาติ – วิทยาศาสตร์
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กระบวนการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม
1. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมคือสนองตอบการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ครูต้องสนับสนุนให้เด็ก
เกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเล่นกับสื่อต่างๆ ทดลองหยิบจับ สัมผัส ตรวจสอบ วัสดุที่เป็นของจริงหรือของจําลอง
2. เด็กเรียนรู้ได้มากผ่านการเล่น เช่น เมื่อเด็กเล่นภาพตัดต่อ ตัดกระดาษด้วยกรรไกร หรือปะกระดาษเป็นภาพต่างๆ เด็กกําลังพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน
3. การเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนนําเสนอความคิดและการตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เล่นอิสระในสนามเด็กเล่นนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี เกิดความสนุกสนาน สามารถ
ปรับตัวในการเล่นร่วมกับผู้อื่น นอกจากการเล่นอิสระแล้วครูยังจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านตามวิถีชีวิตไทย หรือ เกมการละเล่นง่ายๆที่ฝึกทักษะพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้แคล่วคล่อง
กิจกรรมที่จัด
กิจกรรมกลางแจ้งมีพื้นที่สําหรับให้เด็กเล่นร่วมกันดังนี้
1. การเล่นน้ํา – เล่นทราย
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การเล่นปีนป่ายบ้านต้นไม้
4. การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ
5. การเล่นอุปกรณ์กีฬาสําหรับเด็ก เช่น ลูกบอลพลาสติก ห่วงยาง ฯลฯ
6. การเล่นรถสามล้อ จักรยานสําหรับเด็ก รถลากจูง ฯลฯล
7. การเล่นเพื่อสนองตอบความสนใจและความถนัด เช่น เล่นในมุมช่างไม้ เล่นทําอาหาร ฯลฯ
การจัดที่เล่นกลางแจ้ง
1. บ่อทราย
ทรายเป็ น สิ่ งที่ เด็ กๆ ชอบเล่ น เพราะทรายเมื่อชื้ น ๆ ก่ อเป็ น รู ป ต่ างๆ ได้ ร วมทั้ งการนํ าวัส ดุ อื่น มาประกอบตกแต่ ง เช่ น กิ่ งไม้ ดอกไม้
เปลือกหอย พิมพ์ขนม ที่ตักทราย ฯลฯ เป็นการตกแต่งตามจินตนาการของเด็ก
ปกติบ่อทรายจะอยู่กลางแจ้ง (แต่ไม่ร้อน) ทําขอบกันเพื่อมิให้กระจัดกระจาย ในตอนเช้าควรพรมน้ําให้ชื้นเพื่อเด็กจะได้สะดวกในการปั้น
และทรายไม่ฟุ้งเข้าตาเด็ก รูปของบ่อทราย อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกลมแต่ต้องไม่เป็นมุมแหลมเพราะจะเกิดอันตราย นอกจากนี้ควรมีวิธีการปิดกั้นมิให้สัตว์เลี้ยงลงไปทําความ
สกปรกด้วย
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2. ที่เล่นน้ํา
เด็กทั่วไปชอบเล่นน้ํา การเล่นน้ํานอกจากจะสร้างความพอใจให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้แก่เด็กอีกด้วย เด็กจะเรียนรู้ว่าน้ําเป็นของเหลว
เมื่ออยู่ในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเหมือนภาชนะนั้น เมื่อถูกผ้าจะทําให้เปียก นอกจากนี้ยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร โดยการกรอกใส่ขวด ตวงด้วยถ้วย
อุปกรณ์ที่ใส่น้ํา อาจเป็นถังที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะหรืออ่างน้ําวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี สําหรับเด็กควรมีผ้าพลาสติก
กันเสื้อผ้าเปียก
3. มุมช่างไม้
วัยของเด็กกําลังต้องการการออกกําลังในการเคาะ ตอก ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและช่วยฝึกการใช้มือและตา
ให้สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังจะเป็นการฝึกฝนให้รักงานช่วยปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วย
มุมนี้ควรจัดในที่ร่มนอกห้อง ครูจะต้องแนะนําการเล่น ไม่นําเครื่องมือไปตอกทุบผู้อื่น ขนาดของโต๊ะและวัสดุควรให้เหมาะกับตัวเด็ก
4. บล็อกกลวง
หมายถึง แท่งไม้กลวง เช่น ที่จัดในมุมห้องเรียนแต่มีขนาดใหญ่กว่า (แต่เบาเพราะกลวง) อาจทําด้วยไม้ กล่องเปล่าห่อกระดาษสีให้ดูเหมือน
อิฐ เด็กจะนําไปใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างอาจไม่เสร็จใน 1 วันหรือในช่วงเวลาที่กําหนด ครูจะต้องไม่สั่งรื้อ เด็กจะเป็นผู้รื้อเอง ครูเป็นผู้แนะนําให้เก็บเข้าที่อย่างเป็น
ระเบียบ
5. บ้านต้นไม้
โรงเรียนที่มีพื้นที่เหมาะสมสามารถสร้างบ้านต้นไม้ซึ่งรวมสื่อที่พัฒนาประสาทรับรู้ของเด็กอนุบาล เช่น ตาข่ายสําหรับปีน ชิงช้า ราวทรงตัว
ไม้ลื่น ตาข่ายใยแมงมุม ฯลฯ
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6. เครื่องเล่นสนาม
หมายถึง เครื่องเล่นที่เด็กอาจปีนป่าย หมุน โยก ทําออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น
1. เครื่องเล่นสําหรับปีนป่าย เช่น ตาข่ายสําหรับปีน
2. เครื่องเล่นสําหรับโยก หรือไกว เช่น ม้าไม้ ชิงช้า ม้านั่งโยก
3. เครื่องเล่นสําหรับหมุน เช่น ม้าหมุน ตาข่ายใยแมงมุม
4. บาร์โหนสําหรับเด็กขนาดเล็ก
5. ราวหรือต้นไม้สําหรับเดินทรงตัว
การติดตั้งเครื่องเล่น ควรติดตั้งบนพื้นสนามหญ้า เพื่อความปลอดภัยในการเล่น และควรติดตั้งให้ห่างกันพอสมควรเมื่อเกิดการพลัดตกหกล้ม
จะได้ไม่ฟาดถูกคนอื่นหรือเครื่องเล่นอื่น นอกจากนี้ควรได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องเล่น มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยเสมอ
7. เกมการละเล่น
เกมการละเล่น เช่น เกมการเล่นของไทย ได้แก่ มอญซ่อนผ้า รีๆข้าวสาร แม่งู และเกมการละเล่นของท้องถิ่น การเล่นต้องใช้บริเวณที่กว้าง
จึงใช้บริเวณสนามหญ้า อาจมีร่มรําไร การเล่นอาจเล่นเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นัก ก่อนเล่นครูอธิบายกติกาและสาธิตให้เด็กเข้าใจ เพราะการเล่นเกมต้องเข้าใจกติกา เด็กในวัยนี้ครู
ไม่ควรนําเกมที่มีกติกายากๆมาให้เด็กเล่นเพราะจะทําให้เกิดความเครียด
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เกมการศึกษาในระดับปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมการศึกษาประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
รวบยอดเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ เรีย นรู้ เกมการศึ กษาจะต่ างจากการเล่ น อย่ างอื่ น เพราะเกมการศึ กษาแต่ล ะชุดมี วิ ธีการเล่ นโดยเฉพาะ เด็ กสามารถเล่น เดี่ย วหรือเล่น เป็น กลุ่ ม
เด็กสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกหรือไม่ได้ด้วยตนเอง
เกมการศึกษาจะช่วยพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประสบการณ์สําคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้
1. พัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ( มฐ. ๑๐ ) คือ มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา ผ่านการจัดประสบการณ์การเล่นเกมการศึกษา ได้แก่
- การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ และจับคู่การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ ความยาว ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร
- การคัดแยก การจําแนกและการจัดกลุ่มสิ่งต่างตามลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง
- การบอกและเรียงลําดับกิจกรรม หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา หรือเรียงลําดับสิ่งของ
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-

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

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

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

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
๒. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/ กิจกรรม
ต่างๆด้วยตนเอง
๓. การเล่นและทํากิจกรรมด้วยตนเองและ
กับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
๔. การพูดแนะนําชื่อของตนเอง
๕. ชื่อครูประจําชั้น ชื่อครูพี่เลี้ยง
๖. การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็ก
และของใช้ส่วนตัว
๗. การแนะนํา และสํารวจสถานที่ต่างๆ
เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ห้องเรียน 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. การพูดแนะนําชื่อเด็กชื่อครูชื่อพี่เลี้ยง และ
ชื่อเพื่อน
๕. การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กและ
ของใช้ส่วนตัว
๖. การแนะนําและสํารวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ํา อาคารเรียน
สนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ําที่ถูกวิธี
๗. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน
๘. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- การสวัสดี- การขอบคุณ
- การขอบใจ- การขอโทษ
๙. การพูดเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง
๑๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

๒
รายการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

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

อนุบาลปีที่ ๒
มฐ ๑ ตบช๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)
ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ 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)

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)
ประสบการณ์สําคัญ ร่างกาย
ร่างกาย
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
อิสระ
1.1.3 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
กิจวัตรประจําวัน
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขนิสัยที่ดี
อารมณ์
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขนิสัย
ในกิจวัตรประจําวัน
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
ที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
๑.๒.๔ (๕) การทํางานศิลปะ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ประจําวัน
กิจวัตรประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

๓
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

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

อนุบาลปีที่ ๓
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
สติปัญญา
1.4.1 (๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๕) การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

๔
รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
1.4.2 (๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๑๓) การจับคู่ภาพเหมือนและ
ความสัมพันธ์
๑.๔.๔ (๑) การสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว

อนุบาลปีที่ ๓
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
๑.๔.๔ (๑) สํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

-

-

-

๕
แนวคิด

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑ ปฐมนิเทศ อนุบาลปีที่ 2

ปฐมนิเทศเป็นสัปดาห์แรกที่ครูแนะนําเด็กให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับ โรงเรียน ของใช้ส่วนตัว ชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง สัญลักษณ์ประจําตัว สถานที่
ในโรงเรียน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงและมารยาทไทย เพื่อนํามาใช้ในกิจวัตรประจําวันได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี การเล่นและทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.2 มีสุขภาพอนามัยสุข 1.2.1 รับประทาน 1. รับประทานอาหาร 1.1.3 การรักษาสุขภาพ
1. การปฏิบัติตนในการ
ร่างกายเจริญเติบโต นิสัยที่ดี
อาหารที่มีประโยชน์ ที่มีประโยชน์และดื่ม อนามัยส่วนตน
รับประทานอาหาร
ตามวัยและมีสุขนิสัย
และดื่มน้ําสะอาดได้ น้ําสะอาดได้ด้วย
(1) การปฏิบัติตนตาม
2. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/
ที่ดี
ด้วยตนเอง
ตนเอง
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง
ชีวิตประจําวัน
3. การเล่นและทํากิจกรรมด้วย
1.2.2 ล้างมือก่อน 2. ล้างมือก่อน
1.1.4 การรักษาความ
ตนเองและกับผู้อื่นได้อย่าง
รับประทานอาหาร รับประทานอาหาร
ปลอดภัย
ปลอดภัย
และหลังจากใช้
และหลังจากใช้ห้องน้ํา (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 4. การพูดแนะนําชื่อของตนเอง
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย ห้องส้วมด้วยตนเอง ในกิจวัตรประจําวัน
5. ชื่อครูประจําชั้น ชื่อครูพี่เลี้ยง
ตนเอง
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
6. สัญลักษณ์ประจําตัวของเด็ก
ประจําวัน
7. การเดินสํารวจสถานที่ต่างๆที่
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น
กิจวัตรประจําวัน
ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ํา
1.3 รักษาความปลอดภัย 1.3.1 เล่นและ
3. เล่นและทํากิจกรรม 1.1.4 การรักษาความ
8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ของตนเองและผู้อื่น
ทํากิจกรรมอย่าง
อย่างปลอดภัยด้วย
ปลอดภัย
- การสวัสดี
- การขอบคุณ
ปลอดภัยด้วยตนเอง ตนเองได้
- การขอโทษ
9. การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
10. การบอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๖
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.3 วิ่งหลบหลีก
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่วประสาน สิ่งกีดขวาง
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สัมพันธ์และทรงตัวได้
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์
กัน
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
3.2.1 กล้าพูดกล้า
มีสุขภาพจิตที่ดีและมี ตนเองและผู้อื่น
แสดงออกอย่าง
ความสุข
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

4.1 สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

4.1.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
4.1.3 สนใจและมี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ

5. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
6. พูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความ
ต้องการได้
7. แสดงความพอใจ
ในผลงานของตน

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ

8. ทํางานศิลปะอย่าง
มีความสุข
9. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(5) การทํางานศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพและดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี

๗
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.1.1 ขออนุญาต
มีคุณธรรม จริยธรรม
หรือรอคอยเมื่อ
และมีจิตใจที่ดีงาม
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 6
6.2 มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ 7
7.2 มีมารยาทวัฒนธรรม
รักธรรมชาติ
และรักความเป็นไทย
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย

6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
10. ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นเมื่อ
มีผู้ชี้แนะได้

11. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม 12. กล่าวสวัสดี
มารยาทไทยได้ด้วย ขอบคุณ และขอโทษ
ตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ วินัยมี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน
1.3.3 การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(1) การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

๘
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 8.2.1 เล่นหรือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง ผู้อื่น
ทํางานร่วมกับเพื่อน
มีความสุขและปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถใน
มีความสามารถในการ การคิดรวบยอด
ติดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติทีดีต่อการ
เรียนรู้ และมี
ความสามารถในการ
แสดงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
13. เล่นและทํางาน 1.2.2 การเล่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม (1) การเล่นอิสระ
ได้
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุ
ประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

10.1.1 บอก
14. จับคู่ภาพเหมือน
ลักษณะของสิ่งต่างๆ และภาพสัมพันธ์กันได้
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(13) การจับคู่ภาพเหมือนและ
ความสัมพันธ์
12.2 มีความสามารถใน 12.1.2กระตือรือร้น 15. ร่วมสํารวจสิ่ง
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆและแหล่งเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้
รอบตัวได้
(1)การสํารวจสิ่งต่างๆและ
แหล่งเรียนรู้รอบตัว

๙
การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยปฐมนิเทศ
กิจกรรม
วันที่
1

2

3

4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลง “ชื่อของเธอ”

เกมการศึกษา

เสริมประสบการณ์
การพูดแนะนําชื่อของ
ตนเอง
- ชื่อจริง
- ชื่อเล่น
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
การแนะนําชื่อ
-เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
- ชื่อครู
เพลง “โรงเรียนของฉัน”
- ชื่อพี่เลี้ยง
- สัญลักษณ์
ประจําตัว
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
การแนะนําสถานที่
-เคลื่อนไหวตามจังหวะ
(เดินสํารวจ)
ช้า – เร็ว
- ห้องเรียน
- ห้องน้ํา
- ห้องอาหาร
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
การปฏิบัติตนในการ
-เคลื่อนไหวร่างกายตามผู้นํา- รับประทานอาหาร
ผู้ตาม

ศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ

การเล่นตามมุม
การเล่นกลางแจ้ง
เล่นตามมุมประสบการณ์ การเล่นน้ํา เล่นทราย

1. วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. พับสี

เล่นตามมุมประสบการณ์ เกมส่งบอลเป็นวงกลม

เกมการจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
(บุคคล-หน้าที่)

1 วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2 ปั้นดินน้ํามันอิสระ

เล่นตามมุมประสบการณ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
(ห้องเรียน-ห้องเรียน)

1.วาดภาพอิสระด้วย
เล่นตามมุมประสบการณ์ เกมลิงชิงหลัก
สีเทียน
2. พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ

เกมจับคู่ภาพของใช้คู่กัน
(โต๊ะ-เก้าอี้)

-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
การปฏิบัติตนตาม
-เคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่ง มารยาทไทย
- การสวัสดี
- การขอบคุณ
- การขอโทษ

1.วาดภาพอิสระ
ด้วยสีน้ํา
2.ปั้นแป้งโดว์

เกมภาพตัดต่อ
(การแสดงความเคารพ)
จํานวน 4-5 ชิ้น

เล่นตามมุมประสบการณ์ การละเล่นไทย
มอญซ่อนผ้า

เกมจับคู่ภาพกับเงา
(นักเรียน-เงา)

๑๐
ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“ชื่อของเธอ”
๒. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“โรงเรียนของฉัน”
๓. เคลื่อนไหวตามจังหวะช้า เร็ว
๔. เคลื่อนไหวร่างกายตามผู้นํา ผู้ตาม
๕. เคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่ง

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การพูดแนะนําชื่อของตนเอง ชื่อจริง ชื่อเล่น
๒. การแนะนําชื่อ ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง สัญลักษณ์ประจําตัว
๓. การแนะนําสถานที่ (เดินสํารวจ) ห้องเรียน ห้องน้ํา
ห้องอาหาร
๔. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
๕. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย การสวัสดี การขอบคุณ
การขอโทษ
หน่วย
ปฐมนิเทศ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

เล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
๑. การเล่นน้ํา เล่นทราย
๒. เกมส่งบอลเป็นวงกลม
๓. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๔. เกมลิงชิงหลัก
๕. การละเล่นไทยมอญซ่อนผ้า

๑. วาดภาพอสระด้วยสีเทียน ปั้นดินน้ํามัน
อิสระ
๒. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน พ่นสี
๓. วาดภาพอสระด้วยสีเทียน ปั้นดินน้ํามัน
อิสระ
๔. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน พิมพ์ภาพด้วย
นิ้วมือ
๕. วาดภาพอิสระด้วยสีน้ํา ปั้นแป้งโดว์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมจับคู่ภาพกับเงา (นักเรียน – เงา)
๒. เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (บุคคล – หน้าที่)
๓. เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน (ห้องเรียน – ห้องเรียน)
๔. เกมจับคู่ภาพของใช้คู่กัน (โต๊ะ – เก้าอี้)
๕. เกมภาพตัดต่อ (การแสดงความเคารพ)
จํานวน ๔ -๕ ชิ้น

๑๑
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงละ
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

(2) การฟังและปฏิบัติ การแนะนําตัวเอง
ตามคําแนะนํา
-ชื่อเล่น
-ชื่อจริง

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพ
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
และการเล่นกับสี
ความสุข
(3) การปั้น
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแนะนําเพลง “ชื่อของเธอ” ให้เด็กร่วมกัน
ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง
อิสระ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ชื่อของเธอ”
แนะนําชื่อของคุณครูให้เด็กได้รู้จัก
2. ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม เมื่อครูกลิ้งบอลไป
ข้างหน้าเด็กคนใด ให้เด็กบอกชื่อของตนเอง
จากนั้น ให้เด็กกลิ้งบอลไปให้เพื่อนคนที่อยาก
รู้จักคนต่อไป และแนะนําชื่อจนครบทุกคน
3. ให้เด็กร่วมทายชื่อเพื่อนทีละคน
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง กํามือ แบบมือ
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตพฤติกรรมเด็ก
2. เพลง ชื่อของเธอ ขณะทําท่าทางประกอบ
เพลงและดนตรี

1. เพลง ชื่อของเธอ
2. ลูกบอล

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะพูดชื่อตนเองและ
เพื่อน

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

1. สังเกตพฤติกรรม
ขณะทํางานศิลปะ
2. สังเกตพฤติกรรมการ
กล้าแสดงออก
3. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่

๑๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
(1) การเล่นอิสระ
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
(2)การเล่นรายบุคคล
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
ความสนใจ เช่น
(2) การปฏิบัติตนเป็น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
สมาชิกที่ดีของ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
ห้องเรียน
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
กิจกรรมการเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล
1. ครูแนะนําข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่นน้ํา
กลางแจ้ง
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
และเล่นทราย พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
เล่นและทํากิจกรรมอย่าง ใหญ่
ปลอดภัย
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
2.เด็กเล่นเล่นน้ําและทรายโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บของและ
ทําความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา
(13) การจับคู่
การบอกลักษณะ
1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพกับเงา
เกมจับคู่ภาพกับเงาได้
ภาพเหมือน
ของสิ่งต่างๆจากการ 2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
สังเกตโดยใช้
เกมจับคู่ภาพกับเงาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
ประสาทสัมผัส
การศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้
2.ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
3.เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สื่อ
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1.อุปกรณ์ในการเล่น
เล่นน้ําและเล่นทราย
2.ระฆังสามเหลี่ยม

การประเมินพัฒนาการ
1. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับผู้อื่น
2. สังเกตการเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมเด็กใน
การเล่นอย่างปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพกับเงา สังเกตการเล่นเกม
2. เกมการศึกษาชุด การศึกษา
เดิม

๑๓
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ร่วมสํารวจสิ่งต่างๆและ
แหล่งเรียนรู้รอบตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(1) สํารวจสิ่งต่างๆ
การแนะนําชื่อ
และแหล่งเรียนรู้
-ชื่อครู
รอบตัว
-ชื่อพี่เลี้ยง
-สัญลักษณ์
ประจําตัว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ทันที
2. ครูแนะนําเพลง “โรงเรียนของฉัน”
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวทําท่าทางประกอบเพลง
โรงเรียนของฉัน โดยให้แต่ละคนคิดท่าทาง
อย่างอิสระ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องและทําท่าทางประกอบ
เพลง “โรงเรียนของฉัน”
2. ครูแนะนําชื่อครูประจําชั้นและพี่เลี้ยงประจํา
ห้องเรียน โดยครูบอกชื่อและให้เด็กๆพูดตาม
3. ครูนําภาพสัญลักษณ์ประจําตัวมาให้เด็กดูพร้อม
กันแล้วให้บอกว่าเป็นภาพอะไร เช่น ภาพ
ดอกไม้ ภาพบ้าน ฯลฯ แนะนําภาพที่เป็น
สัญลักษณ์ประจําตัวเด็กแต่ละคน แล้วแจกภาพ
ให้กับเด็ก
4..แบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 5 กลุ่ม เพื่อเล่น
เกมหาสัญลักษณ์ประจําตัว โดยให้เด็กนําภาพ
สัญลักษณ์ประจําตัวไปเปรียบเทียบกับ
สัญลักษณ์ที่ติดไว้ตาม แก้วน้ํา ชั้นวางรองเท้า
ตู้เก็บของ หรือกล่องใส่ผลงานของตนเอง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. เพลง โรงเรียน
การเคลื่อนไหวประกอบ
ของฉัน
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. เพลง โรงเรียน
ของฉัน
2. ครู/พี่เลี้ยง
3. ภาพสัญลักษณ์
ประจําตัวเด็ก

สังเกตการร่วมสํารวจสิ่ง
ต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2.กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
1. การชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ
2. การกล้าแสดงออก
3. ความพอใจใน
ตนเอง

กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้
2. ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นได้
3.เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้

(1) การเล่นอิสระ
(2)การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล การส่งบอลเป็น
กลางแจ้ง
วงกลม
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
เล่นและทํากิจกรรมอย่าง ใหญ่
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและครูร่วมกันท่องคําคล้องจองนิ้วมือของฉัน
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
- การพับสี
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้สีเทียน
อุปกรณ์ในการวาดภาพ และการพับสี
5. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ เช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
1. ครูแนะนํากติกาและสาธิตการ ส่งบอลเป็น
วงกลม พร้อมทั้งแนะนําการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมส่งบอลเป็นวงกลม
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บของและทํา
ความสะอาดร่างกาย

สื่อ
1. คําคล้องจอง นิ้ว
มือของฉัน
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน
4. สีน้ํา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การทํางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การกล้าพูด
กล้าแสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกันกับ
เพื่อน
2. การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่น
3.การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่

1. ลูกบอล
2. นกหวีด

สังเกตการเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

๑๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ที่
การบอกลักษณะ
1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่างๆจากการ 2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
สังเกตโดยใช้
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
ประสาทสัมผัส
การศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ
1. เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

๑๖
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

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

การเดินสํารวจสถานที่
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง เช่น ห้องเรียน
ห้องอาหาร ห้องน้ํา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนําเด็กให้รู้จักจังหวะช้า-เร็ว โดยฟัง
จากเครื่องเคาะจังหวะ
2. ให้เด็กทําท่าทางตามคําสั่ง เช่น กํามือ แบมือ
สะบัดมือ หมุนมือ ตบมือ ฯลฯ ตามจังหวะที่
ครูให้โดยครูให้จังหวะช้า-เร็ว สลับกัน
3. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าทาง
ประกอบเพลง “กํามือ แบมือ”
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ล้างมือ”
2. ครูพาเด็กเข้าแถวเดินสํารวจห้องต่างๆใน
โรงเรียน พร้อมกับแนะนําวิธีการปฏิบัติตนใน
การใช้ห้องต่างๆให้ถูกต้อง
- ห้องเรียน - ห้องอาหาร - ห้องน้ํา
3. ครูสาธิตการใช้ห้องน้ํา การล้างมือ แล้วให้เด็ก
ได้ปฏิบัติจริง
4. กลับจากห้องน้ําเด็กและครูร่วมกันสรุปถึง
ขั้นตอนการใช้ห้องน้ํา
5.เด็กและครูร่วมกันร้องและทําท่าประกอบเพลง
“ล้างมือ”
(ครูต้องคอยติดตามและสังเกตเด็กในการปฏิบัติ
ตนเมื่อใช้ห้องน้ํา ทุกครั้ง)

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. เพลง กํามือ แบมือ การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. เพลง “ล้างมือ”
2. ห้องต่างๆใน
โรงเรียน
3. ภาพห้องต่างๆใน
โรงเรียน

สังเกตการล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้
2. ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ได้
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ได้
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
๑. เล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
๒. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ล้างมือ
และการเล่นกับสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
(3) การปั้น
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
(๔) การพูดแสดง
- การปั้นดินน้ํามันอิสระ
3.ให้
เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ความคิด ความรู้สึก
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
(1) การเล่นอิสระ
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
(2)การเล่นรายบุคคล
2.
เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
ความสนใจ เช่น
(3)การเล่นตามมุม
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ประสบการณ์
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
(5) การเล่นเครื่องเล่น การเล่นเครื่องสนาม 1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามแต่ละ
สนามอย่างอิสระ
ชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลความ
ปลอดภัยของเด็ก
3. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น ให้เด็กเข้าแถวและทําความ
สะอาดร่างกาย

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

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับกับ
เพื่อน
2. การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่น
3. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
๑. การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวาง

๑๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ภาพที่ การบอกลักษณะ
1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
เหมือนกัน
ของสิ่งต่างๆจากการ 2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
สังเกตโดยใช้
จับคูภ่ าพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
ประสาทสัมผัส
การศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกตการเกมจับคู่ภาพ
ที่เหมือนกัน

๑๙
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
กับที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
(2) การเคลื่อนไหว
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
เคลื่อนที่
ทันที
2. ให้เด็กเข้าแถวตอน เรียงแถวประมาณ 5-8 คน
3. ให้คนแรกของแถวคิดท่าทางขึ้นมาขณะ
เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ ให้เพื่อนที่อยู่ในแถว
ทําตาม เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้คนแรกของ
แถวไปต่อท้ายแถว และเปลี่ยนให้คนถัดมาเป็น
ผู้นําทําท่าทางไม่ซ้ํากับผู้นําที่ทําไปแล้ว
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ําอีก
กิจกรรมเสริม
(1) การปฏิบัติตนตาม 1. การปฏิบัติตนใน ๑. ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนของน้องเกมเด็กและ
ประสบการณ์
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี การรับประทาน
ครูร่วมกันสนทนาถึงนิทาน โดยใช้คําถาม
รับประทานอาหารที่มี
ในชีวิตประจําวัน
อาหาร
เช่น - ทําไมน้องเกมจึงท้องเสีย
ประโยชน์และดื่มน้ําสะอาด (2) การช่วยเหลือ
2. การปฏิบัติ
- ก่อนรับประทานอาหารเราควรทําอย่างไร
ได้ด้วยตนเองได้
ตนเองในกิจวัตร
กิจวัตรประจําวัน/ ๒. ครูนําของใช้ในการรับประทานอาหารมาให้เด็กดู
ประจําวัน
กิจกรรมต่างๆด้วย
เช่น ถาดอาหาร ช้อนส้อม แก้วน้ํา สาธิตการใช้
ช้อนส้อมรับประทานอาหาร และการเก็บเมื่อ
ตนเอง
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
๓. เด็กทดลองปฏิบัติจริง เช่น จับช้อนส้อม การถือ
ถาดอาหาร
4. เด็กบอกวิธีการจับช้อนส้อม และวิธีการถือถาด
อาหาร ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกตการร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. นิทานเรื่อง
บทเรียนของน้องเกม
2. หุ่นมือ
3. ถาดอาหาร,
ช้อนส้อม,แก้วน้ํา

สังเกตการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ําสะอาดได้
ด้วยตนเอง

๒๐
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้องจองนิ้วมือของฉัน
และการเล่นกับสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
(3) การปั้น
- พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ
(๔) การพูดแสดง
- วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
3.
ให้
เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ความคิด ความรู้สึก
ตามความสนใจ
และความต้องการ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (2) การเล่นรายบุคคล
2.
เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
2. ขออนุญาตหรือรอคอย กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น (3) การเล่นตามมุม
ความสนใจ เช่น
ได้
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ประสบการณ์
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
ได้
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่นเด็ก
ช่วยกันเก็บของ
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่นรายบุคคล กติกาการเล่นเกมลิง 1. ครูแนะนํากติกาและสาธิตการพร้อมทั้งเล่นเกม
เล่นหรือทํางานร่วมกับ
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
เปลี่ยนหลัก
ลิงเปลี่ยนหลัก พร้อมทั้งแนะนําการเล่นอย่าง
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
ใหญ่
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมลิงเปลี่ยนหลัก
3.เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
1. คําคล้องจองนิ้วมือ สังเกต
1. การทํางานศิลปะ
ของฉัน
อย่างมีความสุข
2. กระดาษ A4
3. แท่นหมึกพิมพ์สี 2.การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
ต่างๆ
3. การแสดงความ
4. สีเทียน
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับกับ
เพื่อน
2. การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่น
3. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่

1. กรวยพลาสติก
2. นกหวีด

สังเกตการเล่นหรือ
ทํางานร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

๒๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ภาพที่ การบอกลักษณะ
1. ครูแนะนําการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่างๆจากการ 2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับ
สังเกตโดยใช้
เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่น
ประสาทสัมผัส
เกมการศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ
1. เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

๒๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว เครื่องเคาะจังหวะ
กับที่
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
(2) การเคลื่อนไหว
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
เคลื่อนที่
2. ครูเป็นผู้ให้จังหวะโดยการใช้เครื่องเคาะจังหวะ
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่งและเลียนแบบ
ท่าทางการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์
กิจกรรมเสริม
(1) การเล่นบทบาท การปฏิบัติตนตาม 1. เด็กๆ และครูร่วมกันร้องเพลง “ขอบคุณ
เพลง “ขอบคุณ
ประสบการณ์
สมมติการปฏิบัติตน มารยาทไทย
ขอบใจ” พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง และ ขอบใจ”
กล่าวคําสวัสดี ขอบคุณ
ในความเป็นไทย
- การสวัสดี
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
และขอโทษอย่างเหมาะสม
- การขอบคุณ
2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับมารยาทไทยโดยใช้
- การขอโทษ
สถานการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็ก ดังนี้
-ตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนพบคุณครู เด็กควร
ทําอย่างไร
-ถ้าเด็กเดินไปชนเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ เด็กควรทํา
อย่างไร
- ถ้าผู้ใหญ่ให้สิ่งของกับเด็ก เด็กควรทําอย่างไร
3. ครูให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการการปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ
4. ให้เด็กจับคู่ และร่วมกันฝึกการไหว้ในแบบต่างๆ
พร้อมกัน
5 เด็กและครูร่วมกันสรุป การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข
สังเกตการกล่าวคํา
สวัสดี ขอบคุณ และขอ
โทษอย่างเหมาะสม

๒๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงขอบคุณขอบใจ
และการเล่นกับสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
(3) การปั้น
- วาดภาพอิสระด้วยสีน้ํา
(๔) การพูดแสดง
- ปัน้ แป้งโดว์
3.
ให้
เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ความคิด ความรู้สึก
ตามความสนใจ
และความต้องการ
4. ในระหว่างที่เด็กทํากิจกรรม ครูคอยให้
คําแนะนํา การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน สีน้ํา
และอุปกรณ์ในการวาดภาพ
5. ให้เด็กนําเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนํามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการเล่น
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) การเล่นอิสระ
ในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (2)การเล่นรายบุคคล
สนใจ
2.ขออนุญาตหรือรอคอย กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น (3)การเล่นตามมุม
ได้
ความสนใจ เช่น
3.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ประสบการณ์
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ได้
-มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่นรายบุคคล การละเล่น
1. ครูแนะนํากติกาและสาธิตการเล่นมอญซ่อนผ้า
เล่นหรือทํางานร่วมกับ
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ มอญซ่อนผ้า
พร้อมทั้งแนะนําการเล่นอย่างปลอดภัย
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
(5) การละเล่น
2. เด็กเล่นมอญซ่อนผ้าโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
พื้นบ้านของไทย
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2.กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สื่อ
1. เพลงขอบคุณ
ขอบใจ
2. กระดาษA4
3. สีเทียน
4. สีน้ํา
5.แป้งโดว์
6.แผ่นรองปั้น

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

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

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับกับ
เพื่อน
2.การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่น
3.การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่

1. เพลง มอญซ่อนผ้า สังเกตการเล่นหรือ
2. ผ้าเช็ดหน้า
ทํางานร่วมกับเพื่อนเป็น
3. นกหวีด
กลุม่

๒๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ต่อส่วนประกอบของภาพ
เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(6) การต่อของ
การบอกลักษณะ
1. ครูแนะนําเกมตัดต่อภาพการแสดงความเคารพ 1. เกมภาพตัดต่อภาพ
ชิ้นส่วนเล็กเติมใน
ของสิ่งต่างๆจาก
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก1 กลุ่มรับเกม 2. เกมการศึกษาชุด
ชิ้นส่วนใหญ่ให้
การสังเกตโดยใช้
ตัดต่อภาพที่แนะนําไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกม เดิม
สมบูรณ์
ประสาทสัมผัส
การศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกตการต่อ
ส่วนประกอบของภาพ
เป็นภาพที่สมบูรณ์

เลขที่

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
15.ร่วมสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรูร้ อบตัว
ได้

ด้านสังคม
14. จับคู่ภาพเหมือนและภาพสัมพันธ์กันได้

13. เล่นและทํางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

ด้านอารมณ์-จิตใจ
12. กล่าวสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษได้อย่าง
เหมาะสม

11.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

10.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

9.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข

8.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

7.แสดงความพอใจในผลงานของตน

6.พูดแสดงความคิด ความรูส้ ึก และความ
ต้องการได้

5.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง
3.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้
4.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดืม่ น้ํา
สะอาดได้ด้วยตนเองได้

๒๕

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑ ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ

13
14
15
16
17
18
19
20

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

15.ร่วมสํารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรูร้ อบตัว
ได้

ด้านสังคม
14. จับคู่ภาพเหมือนและภาพสัมพันธ์กันได้

13. เล่นและทํางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

ด้านอารมณ์-จิตใจ
12. กล่าวสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษได้อย่าง
เหมาะสม

11.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

10.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

9.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข

8.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

7.แสดงความพอใจในผลงานของตน

6.พูดแสดงความคิด ความรูส้ ึก และความ
ต้องการได้

5.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก
ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง
3.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้
4.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดืม่ น้ํา
สะอาดได้ด้วยตนเองได้

๒๖

พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา

หมายเหตุ

1

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

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

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

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

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

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

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

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

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

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

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

อนุบาลปีที่ ๒
(๕) การทํางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๓

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

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

การนับปากเปล่า 1 - 5

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

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

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

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

6

หน่วย การจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
โรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้ เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สําหรับเด็ก เด็ก ๆ ควรทําความรู้จักบุคคลในโรงเรียนที่ดูแลช่วยเหลือเด็ก รู้จักสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
การอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
๑. เล่นและทํา
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย กิจกรรมต่างๆอย่าง
นิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ด้วยตนเอง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ๒. กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย
อยูก่ ับที่ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว
การทรงตัว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๑. พัฒนาการทางภาษาและ
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
การรู้หนังสือ หนังสือภาพ
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ เรื่อง โรงเรียนแสนสนุก
อุปกรณ์ (ริบบิ้น)
2.ชื่อโรงเรียนและสถานที่ใน
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย โรงเรียน
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน ๓. สํารวจอาคารต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน
โรงเรียน
๔. บุคลากรในโรงเรียน
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๕. มารยาทในโรงเรียน
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ ๖.สร้างข้อตกลงและการ
ปฏิบัติของห้องเรียน
อุปกรณ์
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ ๗.การจับคู่ภาพเหมือน
การจับคู่ภาพกับจํานวน
ร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม การต่อภาพให้สมบูรณ์
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
2.2 ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กัน

สภาพที่พึงประสงค์
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.5 ซ.ม.ได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๓. ร้อยวัสดุใน
สิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

4.1 สนใจมีความสุขและ 4.1.๑ สนใจ มีความสุข ๔. สนใจ มีความสุข
แสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดงออกผ่านงาน และแสดงออกผ่าน
ดนตรี และการ
ศิลปะ
งานศิลปะได้
เคลื่อนไหว
4.1.3 สนใจ มีความสุข
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

๕.สนใจมีความสุข
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ การพับ
และร้อยวัสดุ
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทํางานศิลปะ
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้แล้วมาใช้ซ้ํา
หรือแปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ 6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้ ๖. เก็บของเล่นของใช้
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
เข้าที่ด้วยตนเอง
เข้าที่ด้วยตนเอง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

มาตรฐานที่ 7 รัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

7.2 มีมารยาทตาม
7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและรักความ มารยาทไทย ได้ด้วย
เป็นไทย
ตนเอง

มาตรฐานที่ 8 อยู่
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนใน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ความสุขและปฏิบัติตน สังคม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๗. ปฏิบัติตน แสดงคํา
ทักทาย ตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง

8.3.1 มีส่วนร่วมในการ ๘. ร่วมสร้างข้อตกลง 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
สร้างข้อตกลงและปฏิบัติ และปฏิบัติตามข้อตกลง มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
สังคม
(๑) การร่วมกําหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา 9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ ๙. ฟังและสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

9.2 อ่าน เขียนภาพและ 9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คํา พร้อมทั้ง
ชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความ ตามบรรทัด

๑๐.อ่านภาพสัญลักษณ์
คําพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คําคล้องจอง บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสม
ในการพูด
(๑๐) การอ่านร่วมกัน การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คํา และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ
โดยกวาดสายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อ
ของตนเอง
(๑๗) การคาดเดา คําวลีหรือ
ประโยคจากนิทาน

สาระที่ควรเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10 มี
10.1 มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ความสามารถในการคิดที่ การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
๑๑. บอกลักษณะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
ส่วนประกอบ
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ (๑) การสังเกตลักษณะ
จากการสังเกตโดยใช้
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
ประสาทสัมผัส
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

10.1.2 จับคู่และ
๑๒.จับคู่ภาพที่เหมือนกัน (๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆ
เปรียบเทียบความ
ได้
ตามลักษณะ ความยาว ความสูง
แตกต่างหรือความ
น้ําหนัก ปริมาตร
เหมือนของสิ่งต่าง ๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

สาระที่ควรเรียนรู้
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยโรงเรียนของเรา
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
1 การเคลื่อนไหวตาม
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. วาดภาพอิสระด้วย
มุมประสบการณ์ แนะนํา
บทเพลงมาโรงเรียน
หนังสือเรื่องโรงเรียนแสน
๑. คาดคะเนเรื่องจากปกหนังสือภาพ สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ สนุกและหนังสือเกี่ยวกับ
เรื่อง โรงเรียนแสนสนุก
โรงเรียนที่มุมหนังสือ
2. ชื่อโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
2 การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. วาดภาพระบายสีอย่าง มุมประสบการณ์
ไปในทิศทางระดับและ ๑. แนะนําองค์ประกอบของหนังสือ
อิสระ
อย่างน้อย ๔ มุม
พื้นที่
และฝึกการตั้งคําถาม จากหนังสือภาพ 2. สร้างแผนผังโรงเรียน
ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
เรื่อง โรงเรียนแสนสนุก
2. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
3

การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ ริบบิ้น

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. วาดภาพระบายสีอิสระ
2. พิมพ์ภาพจากวัสดุ
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคํา
ธรรมชาติ
ปากเปล่าจากหนังสือภาพ เรื่อง
โรงเรียนแสนสนุก
2. เชิญบุคคลในโรงเรียนมาพูดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนอย่างง่าย

มุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ
โรงเรียนแสนสนุก

การเล่นน้ําเล่นทราย

เกมจับคู่ภาพ
อาคารในโรงเรียน

การเล่นน้ําเล่นทราย

เกมจับคู่ภาพ
บุคคลในโรงเรียน
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วันที่
4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
การเคลื่อนไหวประกอบ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. พับกระดาษตามแบบ
คําบรรยาย
เป็นดอกไม้
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
การปิดคําให้เด็กทายจาก หนังสือภาพ 2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
เรื่องโรงเรียนแสนสนุก
2. การปฏิบัติตนและมารยาทใน
ห้องเรียน
การเคลื่อนไหว
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1. วาดภาพระบายสีอิสระ
2. ร้อยวัสดุ เช่นหลอด
การปฏิบัติตามคําสั่งและ ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
ข้อตกลง
อาสาสมัครเด็กอ่านคําจากหนังสือภาพ ดูดน้ํา ลูกปัดหรือวัสดุ
ธรรมชาติ
เรื่อง โรงเรียนแสนสนุก
2. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพ
การเดินทาง
มาโรงเรียน

มุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม

เกมนกขาเจ็บ
ส่งไข่

เกมจับคู่ภาพ
การนับและแสดง
จํานวน ๑ ต่อ ๑
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วย โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวตามบทเพลงมาโรงเรียน
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทางระดับและพื้นที่
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์(ริบบิ้น)
๔. การเคลื่อนไหวประกอบคําบรรยาย
๕. การเคลื่อนไหวแบบผู้นํา – ผู้ตาม
4.กิจกรรมเล่นตามมุม
ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์
๕. มุมวิทยาศาสตร์
๖. มุมดนตรี

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
2. ชื่อโรงเรียนและสถานที่ในโรงเรียน
๓. สํารวจอาคารต่างๆในโรงเรียน
๔. บุคลากรในโรงเรียน
๕. มารยาทในโรงเรียน
๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน

หน่วย
โรงเรียนของเรา

5. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นน้ํา – เล่นทราย
๓. เกมกระโดดขาเดียว(นกขาเจ็บส่งไข่)

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. สร้างภาพอิสระด้วยการฉีก ตัด ปะ
๔. พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติเช่น ใบไม้ ดอกไม้
๕. พับกระดาษตามแบบเป็นดอกไม้
๖. ร้อยวัสดุ เช่น หลอด ลูกปัด

6. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อโรงเรียนแสนสนุก
๒. เกมจับคู่ภาพอาคารในโรงเรียน
๓. เกมจับคู่ภาพบุคคลโรงเรียน
๔. เกมจับคู่ภาพการเดินทางมาโรงเรียน
๕. จับคู่ภาพกับจํานวน 1ต่อ๑
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้

(๓) การฟัง นิทาน
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๕) การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อตน
(๑๗) การคาดเดา คํา
วลีหรือประโยค ที่มี
โครงสร้างซ้ําๆกันจาก
นิทาน
(๔) การศึกษานอก
สถานที่

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. ชื่อโรงเรียนและ
สถานที่ในโรงเรียน

1. แนะนําเพลงมาโรงเรียนโดยร้องให้เด็กฟัง 1 รอบ
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
4. ให้เด็กทําท่าทางประกอบ เพลงมาโรงเรียน
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หันหน้าจับคู่แล้ว
นั่งลง ให้แนะนําตนเองกับเพื่อนว่าชื่ออะไร
๖. ทําเช่นนี้อีก 4-5 ครั้ง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หันหน้าจับคู่.ใหม่
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
1.๑ นําหนังสือภาพเรื่องโรงเรียนแสนสนุก
มาให้เด็กดูหน้าปกหนังสือ
๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือภาพโรงเรียนแสนสนุก
จนจบ โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
เช่น แทมบูลิน
2. เพลงมาโรงเรียน

สังเกต การสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ดนตรี เสียงเพลงและ
การเคลื่อนไหว

๑. หนังสือภาพเรื่อง
โรงเรียนแสนสนุก
๒.ศึกษานอกสถานที่
ป้ายชื่อโรงเรียน

การสังเกต ฟังและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทํางานศิลปะ
กิจกรรมเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล
ตามมุม
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
เก็บของเล่นของใช้ (๓) การเล่นตามมุม
เข้าที่ด้วยตนเอง
ประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๖ สนทนาในนิทานเด็กไปโรงเรียนกันและ
โรงเรียนของเรามีชื่อหรือไม่
2. พาเด็กไปดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
- อ่านป้ายชื่อโรงเรียน
1. วาดภาพอิสระด้วย สีเทียน
2. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. ทําเสร็จนําเสนอผลงาน

สื่อ

1. สีเทียน
2. กระดาษสีต่างๆ
3. ดินน้ํามัน
4. ไม้รองปั้นดินน้ํามัน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต การเก็บของเล่น
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
ในห้องเรียน
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
1 มุมหนังสือ แนะนําหนังสือภาพเรื่องโรงเรียน
แสนสนุกและหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
2 มุมบล็อก
3 มุมธรรมชาติ
4 มุมสร้างสรรค์ 5 มุมวิทยาศาสตร์
6 มุมดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและ
ทํากิจกรรม ต่างๆ
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
เกมการศึกษา
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๒) การเล่นรายบุคคล การเล่นภาพตัดต่อ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

เครื่องเล่นสนามในสนาม สังเกต การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เด็กเล่นของโรงเรียน
ด้วยตนเอง

1. แนะนําเกมภาพตัดต่อหนังสือภาพโรงเรียน
แสนสนุก
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ มอบ
เกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมภาพตัดต่อ
หนังสือภาพโรงเรียน
แสนสนุก
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต การวางชิ้นส่วน
ภาพตัดต่อได้ถูกต้อง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวเคาะ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่าน ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือ
๒. อ่านภาพ
ภาพ นิทาน
สัญลักษณ์ คํา
พร้อมชี้หรือกวาด (๑๔) การอ่านและ
ตามองข้อความ ชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
ตามบรรทัดได้
จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. สถานที่ต่างๆใน
โรงเรียน

1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทาง ระดับ
- เครื่องเคาะจังหวะ
และพื้นที่ ตามสัญญาณหรือคําสั่งตามที่ได้ตกลง
ก่อนเริ่มกิจกรรม เช่น ให้เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ
ห้องด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ ได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดในท่านั้น แล้วบอกว่าตนเองเคลื่อนที่ด้วย
ท่าทางอะไร
2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทาง ทําเช่นนี้
4-5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกําหนดเวลา
๑. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.๑. เด็กอ่านหนังสือภาพเรื่องโรงเรียนแสนสนุก ๒. สีเทียน
พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
เนื้อเรื่อง
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่
อ่านและเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
โรงเรียนมีสถานที่ต่างๆใช้ทําอะไรบ้าง
2. พาเด็กไปดูสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น
อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่าน ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๑. สังเกต การฟังและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้
๒. สังเกต การอ่านภาพ
สัญลักษณ์ คําพร้อมชี้หรือ
กวาดตามองข้อความตาม
บรรทัดได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
การพับกระดาษ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๓-๕ คน
๑. การพับกระดาษเป็นรูปจําลองอาคารต่างๆ
ครูสาธิตการพับกระดาษ ๒แบบ ให้เด็กเลือก ๑
แบบตกแต่งให้สวยงาม
๒. การทําแผนผังโรงเรียน ร่วมกัน โดยครูเป็น
ผู้ช่วย
๓. สนทนาการวางอาคารต่างๆอาคารแต่ละหลัง
อยู่ตําแหน่งไหน ทิศทางระหว่างอาคารอย่างไร
จากสถานการณ์จริงที่ไปสํารวจมา
4. ทําเสร็จนําเสนอผลงาน

สื่อ
- กระดาษนิตยสาร
- กระดาษวาดภาพ
- สีเทียน
- กาว
- กรรไกร

- มุมประสบการณ์ใน
1. เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ ได้แก่
ห้องเรียน
1. มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องโรงเรียนแสนสนุก
และหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์ ๕. มุมวิทยาศาสตร์
๖ มุมดนตรี
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สังเกต การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นและทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ได้

(๒) การเล่นรายบุคคล จับคู่ภาพเหมือน
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๑๓) การจับคู่ภาพ
สิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นน้ํา -เล่นทราย
1. นําเด็กลงเล่นที่กระบะทราย กะละมังใหญ่
ใส่น้ํา
- ให้เด็กเป็นผู้นําสิ่งของไปฝังซ่อนเพื่อให้เพื่อนหา
เช่น เปลือกหอย รูปจําลองกระดูกสัตว์
- เล่นกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนม ประดิษฐ์สิ่งของ
-. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
๒. นําวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นน้ําให้เด็ก
ทดลองเล่นและสังเกตการจม-ลอยและการเปลี่ยน
ลักษณะ เช่นกาบมะพร้าว
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กทําความสะอาดลานทราย
และตนเอง
แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ ๒-๓ คน
1. แนะนําเกมใหม่ การจับคู่ภาพอาคารใน
โรงเรียน
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสมัครใจมอบเกมใหม่ให้
เด็ก 1 กลุ่ม ไม่ซ้ํากลุ่มเดิม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่มี
อยู่แล้วหมุนเวียนจนหมดเวลา
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- ลานทราย และอ่างน้ํา สังเกต การเล่นและทํา
ในสนาม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
- อุปกรณ์แบบพิมพ์
ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
ต่าง ๆ
- อุปกรณ์ใช้ ฝังในทราย
เช่น เปลือกหอย
หุ่นจําลองต่าง ๆ
-อุปกรณ์เล่นน้ํา จม ลอย

เกมการจับคู่ภาพอาคาร สังเกต การจับคู่ภาพอาคาร
ในโรงเรียน
ทีม่ ีรูปทรงเหมือนกัน
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่นและทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ ริบบิ้น เส้นใหญ่ ประมาณ ๑ ซ.ม
ยาวประมาณ ๑ เมตร โดยให้เด็กคิดท่าทาง
เคลื่อนไหวขึ้นเองได้ยินสัญญาณหยุด ให้จับ
กลุ่มรวมกัน เริ่มจากจับคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่
สร้างรูปตามจินตนาการ และเล่าให้เพื่อนฟัง
ว่าเป็นรูปอะไร
๒. เปลี่ยนกลุ่มและรูปทรงทุกครั้งที่เริ่มต้น
เคลื่อนไหวใหม่
3. เคลื่อนไหวอีก 2-3 ครั้ง กําหนดตาม
ความสนใจและเวลา
กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตน
๑. ความรู้พื้นฐาน
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและ
ประสบการณ์
ในความเป็นคนไทย
เกี่ยวกับการอ่านและ ตัวหนังสือ
๑. ปฏิบัติตน
(๑๒)การเห็นแบบอย่าง ตัวหนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือภาพเรื่อง
แสดงคําทักทาย การอ่านที่ถูกต้อง
๒. บุคคลในโรงเรียน โรงเรียนแสนสนุกพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคํา
ตามมารยาทไทย
๓. มารยาทและการทํา ด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย
ได้ด้วยตนเอง
ความเคารพต่อบุคคล ๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย
ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เช่น โ_งเรียนแ_นสนุก(โรงเรียนแสนสนุก)
(2) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ริบบิ้นกว้าง
ประมาณ ๑.ซ.ม ยาว
ประมาณ ๑ เมตร
จํานวนเท่ากับเด็ก ใน
ห้อง
2. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต การเล่นและ ทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

๑. หนังสือภาพ
โรงเรียนแสนสนุก
๒. แถบประโยค
๓. บุคคลในโรงเรียน

๑. สังเกต การอ่านภาพสัญลักษณ์
คํา พร้อมชี้หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้
๒. สังเกต การปฏิบัติตน แสดงคํา
ทักทาย ตามมารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา
พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้

(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง

๑.๓ สนทนากับเด็กว่าในเรื่องโรงเรียนแสนสนุก
มีใครบ้าง และในโรงเรียนของเรามีใครอยู่บ้าง
๑.๔ เมื่อพบบุคคลต่างๆในโรงเรียนเราควรทํา
อย่างไร
๒. ฝึกปฏิบัติการทักทายเมื่อพบกับบุคคลใน
โรงเรียน

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและ
ร้อยวัสดุ

1. วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบเมื่อพบจาก
ไปสํารวจอาคารเรียน
2. พิมพ์ภาพอิสระตามจินตนาการของเด็กจากสื่อ
ธรรมชาติเช่นใบไม้ ที่เก็บมาระหว่างออกไปพบ
บุคคลต่าง ๆในโรงเรียน
๓. ทําเสร็จนําเสนอผลงานที่สําเร็จ

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

สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ได้แก่
1. มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องไปโรงเรียนและ
หนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์ ๕. มุมวิทยาศาสตร์

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกตการเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๒) การเล่นรายบุคคล
และกลุ่มย่อย

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๖ มุมดนตรี
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
การเล่นน้ํา -เล่นทราย
1. ครูเตรียมกระบะทราย และกาละมังใหญ่ใส่น้ํา
พร้อมทั้ง อุปกรณ์สําหรับเล่นน้ําหรือสระเล่นน้ํา
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติของน้ํา การตวงวัด
การเท การตัก การจม การลอย
๒. การเล่นทราย การก่อ การพิมพ์ การตัก
การขุดอย่างอิสระ
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด
และทําความสะอาดตนเอง

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต การเล่นร่วมกับ
การเล่นทราย
เพือ่ นและ การปฏิบัติต่อ
๑. กระบะทราย
เพือ่ นอย่างปลอดภัย
-แบบพิมพ์ต่างๆ
-วัสดุสําหรับซ่อนใน
ทราย เช่นเปลือกหอย
หุ่นจําลองต่างๆ
๒. การเล่นน้ํา
-กาละมังใส่น้ําขนาด
ใหญ่
-อุปกรณ์ ตวง ตักน้ํา
และวัสดุที่จมน้ํา-ลอยน้ํา
ได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑๓) การจับคู่
จับคู่ภาพเหมือน
การเปรียบเทียบ
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพบุคคลในโรงเรียน เกมจับคู่ภาพ บุคคลใน สังเกตการจับคู่ภาพ บุคคล
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ โรงเรียน
ในโรงเรียนได้
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกม
ที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การพูดสะท้อน
ความรูส้ ึกของตนเอง
และจังหวะ
และผู้อื่น
สนใจ มีความสุขและ (๓) การเคลื่อนไหวตาม
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง/ดนตรี
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
๑. ฟังและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ (๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
เรื่องที่ฟังได้
คํา และข้อความ
๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คําพร้อม (๑๗) การคาดเดาคํา
ชี้หรือกวาดตามอง วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ําๆกันจาก
ข้อความตาม
บรรทัดได้
นิทาน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางประกอบคําบรรยาย 1. เครื่องเคาะจังหวะ
- โดยเด็กเคลื่อนไหวไปตามคําบรรยายไปรอบๆ
ห้อง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น แล้ว
บอกต่อกลุ่มใหญ่ว่า เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างไร
2. เริ่มใหม่อีก 2-3 ครั้งดูการแสดงออกของเด็ก
กําหนดตามความสนใจและเวลา
๑ .ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจําวัน
๓. การเดินทาง มา
โรงเรียน

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือภาพโรงเรียน
แสนสนุกพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคํา
ให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่า
ถูกต้องหรือไม่เพื่อฝึกการสังเกตคํา
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
๑.๔ สนทนาด้วยการใช้คําถามเช่นเด็กในหนังสือ
ภาพมาโรงเรียนกันอย่างไร
2. สนทนากับเด็กเดินทาง มาโรงเรียนอย่างไร
๓. สํารวจทั้งห้องเรียน เช่น เดิน ขี่จักรยาน

1. หนังสือภาพ เรื่อง
โรงเรียนแสนสนุก
2. กระดาษขาว-เทา
แผ่นใหญ่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่าน ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

สังเกต
๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คําพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้
๒. การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจําวัน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การใช้กรรไกร
การฉีก ตัด ปะ
และร้อยวัสดุ
(๑๕) การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อของ
ตน หรือคําคุ้นเคย

กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้ ประสบการณ์
เข้าที่ด้วยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การพับกระดาษเป็นอาคารเรียน
- ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
-ครูสาธิตการพับดอกไม้ให้ดูเป็นตัวอย่าง
-พับไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกันจนเสร็จ
-นําดอกไม้ที่พับแล้วติดบนกระดาษขาวเทาวาด
เพิ่มเติมได้
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ
3. ทําเสร็จนําเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่

สื่อ
1. กระดาษวาดภาพ
2. กระดาษขาวเทา
กระดาษสี
๓. สีเทียน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
ความสนใจมุมประสบการณ์ ได้แก่
1. มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องโรงเรียนแสนสนุก
และหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์ ๕. มุมวิทยาศาสตร์
๖. มุมดนตรี
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สังเกต การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง

(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
เล่นและทํากิจกรรม
ในทิศทาง ระดับ
ต่าง ๆ อย่าง
และพื้นที่
ปลอดภัยได้ด้วย
(๑) การปฏิบัติตนให้
ตนเอง
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ได้

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทําความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

จับคู่ภาพเหมือน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเล่นสนามในสนาม สังเกต การเล่นและทํา
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เด็กเล่นของโรงเรียน
ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพการเดินทางมา 1. เกมจับคู่ภาพ
การเดินทางมาโรงเรียน
โรงเรียน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ 2. เกมที่เล่นมาแล้ว
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สังเกต การจับคู่ภาพการ
เดินทางมาโรงเรียนได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่

สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วย
ตนเอง

(๑) การร่วมกําหนด
ข้อตกลงของห้องเรียน
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง
(๘) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
2. การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. การเคลื่อนไหว การปฏิบัติตามคําสั่งและ
ข้อตกลง เป็นการเคลื่อนไหวที่ตกลงกันก่อนเริ่ม
กิจกรรม เช่น
- ครูเคาะจังหวะสม่ําเสมอให้เคลื่อนไหวไปรอบๆ
ตามทิศทาง ระดับ พื้นที่ไปเรื่อยๆ
- ครูเคาะ ๒ ครั้งติดกัน ๒รอบ คือจังหวะหยุด
2. ทําเช่นนี้อีก 4-5 ครั้ง

- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต ความสนใจ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือภาพโรงเรียนแสน
สนุกพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๑.๓ สนทนาเรื่องจากหนังสือภาพเมื่อเด็กมาถึง
โรงเรียนแล้วทําอย่างไร คนอื่นทําหรือไม่
๓. ครูและเด็กพูดคุย สรุปข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
ของห้องเรียนร่วมกัน
๕. ทบทวนคณิตศาสตร์จํานวน ๑ ด้วยการให้
หยิบอุปกรณ์ในห้องเรียน คนละ ๑ อย่าง

๑. หนังสือภาพเรื่อง ตรวจผลงาน ร่วมสร้าง
โรงเรียนแสนสนุก
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
๒. บัตรคํา/สัญลักษณ์ ข้อตกลงด้วยตนเอง
๓. อุปกรณ์ใน
ห้องเรียน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.ร้อยวัสดุใน
สิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
(๒) การเขียนภาพ
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีกการตัด
การปะและ ร้อยวัสดุ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. การวาดภาพระบายสี
2. ร้อยวัสดุ จากลูกปัดต่างๆ
-ให้เด็กเลือกกิจกรรมการร้อยวัสดุจากลูกปัดแบบ
ต่างๆ
๓. ร้อยมาลัยเสร็จแล้วนับลูกปัดพร้อมกัน
4. นําผลงานที่สําเร็จมานําเสนอ
5. อภิปรายเราจะนําผลงานไปให้ใคร

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

สังเกตการร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๕ ซม.ได้

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ ได้แก่
1. มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องไปโรงเรียนและ
หนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนที่มุมหนังสือ
2. มุมบล็อก
3. มุมธรรมชาติ
4. มุมสร้างสรรค์ ๕.มุมวิทยาศาสตร์
๖ มุมดนตรี
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

-มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
กระโดดขาเดียวอยู่
กับที่ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่
เหมือนกัน ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

เกมนกขาเจ็บส่งไข่
เพื่อฝึกทักษะการทรงตัว
การเล่นเกมนกขาเจ็บส่งไข่
๑. แบ่งกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มๆละ๔ – ๕ คน
๒. อธิบายวิธีเล่น ให้เด็กฟัง
๓. สาธิตการเล่นให้ดูก่อนหนึ่งรอบ
๔. ให้เด็กเล่นพร้อมกัน กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้
ตบมือพร้อมกันแล้วนั่งลง
5. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด
และทําความสะอาดตนเอง
(๑๓) การจับคู่
การนับและแสดงจํานวน 1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
เกมจับคู่ภาพกับ
การเปรียบเทียบและ ๑ ต่อ ๑
๑ ต่อ ๑
จํานวน ๑ต่อ๑
การเรียงลําดับ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ
สิ่งต่าง ๆ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต การกระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการ
ทรงตัว

สังเกตการจับคู่ภาพและ
จํานวนที่สัมพันธ์กันได้
ถูกต้อง

เลข
ที่

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

11.บอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

พัฒนาการ
ด้านสังคม
10.อ่านภาพสัญลักษณ์คํา พร้อมชี้
หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด
ได้

9.ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟังได้

8.ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัตติ าม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

7.ปฏิบัติตนแสดงคําทักทายตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
6.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

5.สนใจมีความสุขแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

ด้านร่างกาย

4.สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

3.ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว

1.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ โรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ – นามสกุล

คําอธิบาย

13
14
15
16
17
18
19
20

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

12.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

11.บอกลักษณะส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

พัฒนาการ
ด้านสังคม
10.อ่านภาพสัญลักษณ์คํา พร้อมชี้
หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด
ได้

9.ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟังได้

8.ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัตติ าม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

7.ปฏิบัติตนแสดงคําทักทายตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
6.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

5.สนใจมีความสุขแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

ด้านร่างกาย
4.สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

3.ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็น
พวงมาลัยได้

2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว

1.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

31

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

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

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สาระที่ควรเรียนรู้

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

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

1. การดูแลสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนให้มี
พลานามัยที่ดี โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ 10
ประการ
2. การดูแลรักษาตนเองในการแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธี
3. การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของอวัยวะ
4. ชื่ออวัยวะและความสําคัญของอวัยวะนั้น
5. หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย
6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. การเปรียบเทียบและการเรียงลําดับ
ความสูง-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 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 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)

1

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.3)

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

2

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

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

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

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

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

3

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

คณิตศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

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

(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทํา
1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
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1. นับปากเปล่า 1-20
2. นับและแสดงจํานวน 1 -5
3. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆ
4. เรียงลําดับความสูงได้อย่างน้อย 5 ลําดับ
1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทํา

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

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

อนุบาลปีที่ 2
1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ
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อนุบาลปีที่ 3
1. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนชื่อของตนเอง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด
ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มีชื่อและหน้าที่ต่างกัน เราต้องรักษาร่างกายให้สะอาด ป้องกันอวัยวะต่างๆ ให้พ้นจากอันตราย และดูแลตนเองให้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.1 น้ําหนักและ 1.1.1 น้ําหนัก และ
ร่างกาย
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
เจริญเติบโตตามวัย
กรมอนามัย
และมีสุขนิสัยที่ดี 1.3 รักษาความ
1.3.1เล่นและทํา
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. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่
เกิดขึ้นกับอวัยวะได้

2.1.1 เดินต่อเท้าไป 4. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้ เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
โดยไม่ต้องกางแขน
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สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน
(9) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
1.1.5 การตะหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ พื้นที่
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่

สาระที่ควรเรียนรู้
1. การดูแลสุขภาพอนามัย
2. ความแตกต่างของเพศชาย
เพศหญิง
3. หน้าที่และความสําคัญของ
อวัยวะต่างๆ
4. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
5. การดูแลรักษาและป้องกัน
อันตราย
6. การรักษาความสะอาดร่างกาย
การแปรงฟัน
7. การปฏิบัติตนให้มีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

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

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

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5 มี 5.2 มีความเมตตา 5.2.1 ช่วยเหลือและ
8. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
คุณธรรม
กรุณา มีน้ําใจและ แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

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

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตาม
ได้ด้วยตนเอง
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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 เขียนคล้ายตัวอักษร 11. เขียนชื่อของตนเองคล้ายตัวอักษร 1.4.1 การใช้ภาษา
ภาษาสื่อสารให้ และสัญลักษณ์ได้
ได้
(19) การเห็นแบบอย่างของ
เหมาะสมกับวัย
การเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มีความหมาย
กับตัวเด็ก/คําคุ้นเคย
มาตรฐานที่ 10มี 10.1 มี
12. สังเกตลักษณะและหน้าที่ของ
10.1.1 บอกลักษณะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
ความสามารถใน ความสามารถในการ ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ อวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
การคิดที่เป็น
คิดรวบยอด
จากการสังเกตโดยใช้
แก้ปัญหา
พื้นฐานในการ
ประสาทสัมผัส
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
เรียนรู้
13. จับคู่และเปรียบเทียบความ
10.1.2 จับคู่และ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง แตกต่างหรือความเหมือนของอวัยวะ และรูปร่าง รูปทรง
ต่าง ๆได้
หรือความเหมือนของสิ่ง
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
14. เปรียบเทียบความแตกต่างความ และการเรียงลําดับสิ่งต่าง ๆ
ต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว เหมือนของเพศชาย เพศหญิงได้
ตามลักษณะความสูง
15. พูดอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะ
(14) การบอกและเรียงลําดับ
ภายนอกร่างกายและความสัมพันธ์ได้ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของ 16.เรียงลําดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ช่วงเวลา
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลําดับ
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
ลําดับ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
10.2.1 ระบุสาเหตุหรือผล 17. บอกสาเหตุที่ต้องดูแลรักษา
10.2 มี
การกระทํา
ความสามารถในการ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ อวัยวะร่างกายของตนเองได้
การกระทําเมื่อมีผู้ชี้แนะ
คิดเชิงเหตุผล
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วันที่
1

2

3

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วย ตัวเรา
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ร้องเพลง ตา หู จมูก
-ปั้นดินน้ํามัน
-เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวใช้พื้นที่และ -ส่องกระจกสํารวจอวัยวะต่างๆของ -วาดภาพต่อเติม
ประสบการณ์
ทิศทาง
ร่างกาย
อวัยวะส่วนต่างๆของ
-สนทนาเรื่องส่วนต่าง ๆของร่างกาย ร่างกาย
รู้จักความแตกต่างของเพศชาย เพศ
หญิง รู้จักอวัยวะที่สําคัญ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ทายปริศนา ปิดตาสัมผัสทายชื่อ
-ปั้นดินน้ํามัน
-เล่นตามมุม
- เล่นเครื่องดนตรี และ อวัยวะ
-ฉีกปะกระดาษ
ประสบการณ์
ทําท่าทางประกอบเพลง -ฟังนิทาน เอ๊ะ เสียงอะไร
-มุมวิทยาศาสตร์
ตา หู จมูก
-สนทนาความสําคัญของอวัยวะ และ
(หุ่นจําลองอวัยวะ)
หน้าที่อวัยวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-ฟังนิทานเกี่ยวกับความรู้เรื่องการ
-วาดภาพด้วยสีเทียน -เล่นตามมุม
- เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ แปรงฟัน
-ประดิษฐ์คนจากเศษ ประสบการณ์
ของร่างกายตาม
-สนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย วัสดุ
-มุมบทบาทสมมติ (เพิ่ม
สัญญาณ
และรักษาความสะอาดของร่างกาย
อุปกรณ์ในการรักษา
การแปรงฟัน
ความสะอาดของร่างกาย
-แสดงบทบาทสมมติการแปรงฟัน
จําลอง ขวดแชมพู ขวด
และการรักษาความสะอาดของ
ครีมอาบน้ํา หวี)
ร่างกาย
-ร้องเพลง อาบน้ํา สระผม แปรงฟัน

10

กลางแจ้ง
-เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
-เกมจับคู่หา
ความสัมพันธ์
ภาพแบบเขา
วงกต

-เกมกระโดด
กระต่ายขาเดียว
อยู่กับที่

-เกมภาพตัดต่อ
เด็กผู้หญิง กับ
เด็กผู้ชาย

-วิ่งซิกแซกส่งบอล -เกมเรียงลําดับ
ภาพสูง-ต่ํา

วันที่
4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง โดยใช้ภาพ
กิจวัตรประจําวัน

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
-ปั้นดินน้ํามัน
-พิมพ์ภาพจากมือ

เสริมประสบการณ์
-ฟังเพลงร่างกายของฉัน
-สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูก
หน้าที่ และการป้องกันระวังตนให้พ้น
จากอันตราย
-แสดงบทบาทสมมติการใช้งาน
อวัยวะต่างๆ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เปรียบเทียบเด็กที่มีรูปร่างแตกต่าง -วาดภาพด้วย
-เคลื่อนไหวผู้นํา ผู้ตาม กัน
สีเทียน
ประกอบเพลงออกกําลัง -ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง บันทึกกราฟ -ตัดกระดาษ
-สนทนาเรื่องการปฏิบัติตนให้มี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกาย
การพักผ่อนเป็นเวลา
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เล่นตามมุม
-เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
-เกมฮิบโปลอดใต้ -เกมจับคู่ภาพที่
สะพาน
ซ่อนในรูป
เรขาคณิต

-เล่นตามมุม
ประสบการณ์

-เล่นเครื่องเล่น
สนาม

-เกมจับคู่ภาพกับ
เงาคนอ้วน-ผอม

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวใช้พื้นที่และทิศทาง
2. เล่นเครื่องดนตรี และทําท่าทาง
ประกอบเพลงตา หู จมูก
3. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตาม
สัญญาณ
4. เคลื่อนไหวตามข้อตกลง โดยใช้ภาพ
กิจวัตรประจําวัน
5. เคลื่อนไหวผู้นํา ผู้ตาม ประกอบเพลง
ออกกําลัง

1. การสนทนาเรื่องส่วนต่าง ๆของร่างกาย รู้จักความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง
รู้จักอวัยวะที่สําคัญ
2. ความสําคัญของอวัยวะ และหน้าที่อวัยวะ
3. การดูแลสุขภาพอนามัย และรักษาความสะอาดของร่างกาย การแปรงฟันแสดง
บทบาทสมมติการแปรงฟัน และการรักษาความสะอาดของร่างกาย
4. สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่ และการป้องกันระวังตนให้พ้นจากอันตราย
5. การเปรียบเทียบเด็กที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง บันทึกกราฟ
การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ออกกําลังกาย การพักผ่อนเป็นเวลา
หน่วย
ตัวเรา

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุมประสบการณ์
2. มุมวิทยาศาสตร์(หุ่นจําลองอวัยวะ)
3. มุมบทบาทสมมติ (เพิ่มอุปกรณ์ในการ
รักษาความสะอาดของร่างกายจําลอง
ขวดแชมพู ขวดครีมอาบน้ํา หวี)

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การวาดภาพต่อเติมอวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกาย
2. การปั้นดินน้ํามัน
3. การฉีกปะกระดาษ
4. การวาดภาพด้วยสีเทียน
5. การประดิษฐ์คนจากเศษวัสดุ
6. การพิมพ์ภาพจากมือ
7. การตัดกระดาษ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมกระโดดกระต่ายขาเดียวอยู่กับที่
๓. การวิ่งซิกแซกส่งบอล
๔. การเล่นเกมฮิบโปลอดใต้สะพาน
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
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1. เกมจับคู่หาความสัมพันธ์ภาพแบบเขา
วงกต
2. เกมภาพตัดต่อ เด็กผู้หญิง กับเด็กผู้ชาย
3. เกมเรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
4. เกมจับคู่ภาพที่ซ่อนในรูปเรขาคณิต
5. เกมจับคู่ภาพกับเงาคนอ้วน-ผอม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ตามสัญญาณและ
ข้อตกลงได้

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับอวัยวะ
ภายนอกร่างกาย
ได้
2. เปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของ
เพศชาย เพศหญิง
ได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(13) การเปรียบเทียบ
ตามลักษณะเพศชาย
เพศหญิง

1. อวัยวะสําคัญของ
ร่างกายและหน้าที่ของ
อวัยวะ
2. ลักษณะความ
แตกต่างของเพศชาย
เพศหญิง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูสร้างข้อตกลงว่าเมื่อได้ยินสัญญาณเคาะ 2
ครั้ง ให้หยุด ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กกระโดดขา
เดียวอยู่กับที่ ถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กกระโดด
2 ขาอยู่กับที่
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
ในข้อ 3
4. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และ
นวดเบาๆ
1. เด็กร้องเพลง “ตา หู จมูก”
2. ครูนําหนังสือภาพ เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย ให้เด็ก ๆ ดูภาพอวัยต่าง ๆ
3. ให้เด็กส่องกระจกสํารวจอวัยวะต่าง ๆ
ของตนเอง
4. เด็กและครู สนทนาเรื่องชื่อของอวัยวะ และ
ความแตกต่างของอวัยวะในร่างกาย
5. เชิญอาสาสมัครเด็กชาย หญิง ออกมาให้เด็กๆ
ร่วมกันสังเกตลักษณะภายนอกและบอกความ
แตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง เช่น
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี
ตามสัญญาณและข้อตกลง

1. เพลง ตา หู จมูก
2. ตัวเด็ก
3. บัตรคําอวัยวะ

สังเกต
1. การบอกชื่ออวัยวะ
ภายนอกร่างกาย
2. การเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน
ของเพศชาย เพศหญิง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นและ
เขียนชื่อตนเองตาม
ป้ายชื่อได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
สามารถเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(19) การเห็นแบบอย่าง
ของการเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(๒) การเล่นและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

ผู้หญิงใส่กระโปรง ผู้ชายใส่กางเกง
5. .เด็กร่วมกันสรุปว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ - ดินน้ํามัน
ปั้นดินน้ํามัน, วาดภาพต่อเติมอวัยวะส่วนต่างๆ - กระดาษวาดภาพ
ของร่างกาย
- สีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “วาดภาพต่อเติม
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมเขียนชื่อตนเอง
โดยมีป้ายชื่อเด็กให้ดู”โดยให้เด็กวาดภาพตนเอง
และต่อเติมอวัยวะให้ร่างกายตนเอง
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่นได้

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้

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

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่หา
จับคู่และ
ความสัมพันธ์ภาพ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของอวัยวะ
ต่าง ๆได้

การจับคู่หา
ความสัมพันธ์ภาพแบบ
เขาวงกต

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นร่วมมือกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

1. เด็กและครูร่วมกันนับปากเปล่า 1-10 ครูนํา
ภาพตา หัว นิ้ว ฟัน และ แว่นตา หมวก แหวน
แปรงสีฟันมาให้เด็กได้จับคู่สิ่งที่สัมพันธ์กัน 1:1
2. ครูแนะนําเกมจับคู่หาความสัมพันธ์ภาพแบบ
เขาวงกต เกี่ยวกับ ตาคู่กับแว่นตา หัวต้องสวม
หมวก นิ้วใส่แหวน ฟันต้องใช้แปรงสีฟัน
3. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่หา
ความสัมพันธ์ภาพแบบเขาวงกต
4. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่หาความสัมพันธ์
ภาพแบบเขาวงกต
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ
อวัยวะต่าง ๆ
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เกมจับคู่หาความสัมพันธ์
ภาพแบบเขาวงกต
เกี่ยวกับ ตาคู่กับแว่นตา
หัวต้องสวมหมวก นิ้วใส่
แหวน ฟันต้องใช้แปรง
สีฟัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่นเครื่องดนตรี
และทําท่าทาง
ประกอบเพลงตา
หู จมูก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
พื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. พูด อธิบาย
เกี่ยวกับอวัยวะ
ภายนอกร่างกายและ
ความสัมพันธ์ได้

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแนะนําระดับในการเคลื่อนไหว
ระดับสูง หมายถึง การเคลื่อนไหวที่สูงกว่า
การยืนของเด็ก เช่น การเขย่ง การกระโดด
ฯลฯ
ระดับกลาง หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มี
ระดับเท่ากับการยืนของเด็ก เช่น การเดิน
การสไลด์ ฯลฯ
ระดับต่ํา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่ต่ํากว่า
การยืนของเด็ก เช่น การก้มตัว การคลาน ฯลฯ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อย ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีระดับและทิศทางทีละ
กลุ่ม
3. เด็กเคลื่อนไหวเล่นเครื่องดนตรีและทําท่าทาง
ประกอบเพลง ตา หู จมูก สลับชาย หญิง
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ําอีก
5. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา
และนวดเบาๆ
1.อวัยวะส่วนต่าง ๆ
1. เด็กทายปริศนา อวัยวะอะไรเอ่ย อยู่ไม่ใกล้
ความสําคัญและหน้าที่
ไม่ไกลมองเห็นรําไรบนใบหน้า เด็กร่วมกันทาย
ของอวัยวะ
ปริศนา
2.ลักษณะความแตกต่าง 2. ครูร้องเพลง ตาดู หูฟัง ชวนเด็กร้องเพลง
ของการใช้ประสาทสัมผัส ร่วมกันและทําท่าประกอบ
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลง ตา หู จมูก

สังเกต
การเล่นเครื่องดนตรี และ
ทําท่าทางประกอบเพลงตา
หู จมูก

1. ตัวเด็ก
2. เพลงตาดู หูฟัง

สังเกต
1.การพูด อธิบายเกี่ยวกับ
อวัยวะภายนอกร่างกาย
และความสัมพันธ์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2. สังเกตลักษณะ
และหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ
โดยใช้ประสาท
สัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การเปรียบเทียบ ของอวัยวะต่าง ๆ
ตามลักษณะการใช้
ประสาทสัมผัสของ
อวัยวะต่าง ๆ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นและ
เขียนชื่อตนเองตาม
ป้ายชื่อได้

(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(19) การเห็น
แบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คําคุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูสนทนากับเด็กถึง อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ความสําคัญและหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน
4. อาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติใช้อวัยวะต่างๆ
ทําท่าทางตามจินตนาการ
5. ครูอธิบาย กิจกรรมการใช้ประสาทสัมผัสของ
อวัยวะต่าง ๆ 1) ฐานการมอง 2) ฐานการคลํา
3) ฐานการดม 4) ฐานการชิม 5) ฐานการฟัง
6. เด็กคาดคะเน โดยใช้ประสาทสัมผัส
7. เด็กและครูร่วมกันสรุปความสําคัญของอวัยวะ
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ปั้น
ดินน้ํามัน ฉีกตัดปะกระดาษ
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “ฉีกตัดปะกระดาษ
พร้อมเขียนชื่อตนเองโดยมีป้ายชื่อเด็กให้ดู”โดยให้
เด็กฉีกตัดปะกระดาษเป็นรูปคน
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ
2.บอกลักษณะและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. กระดาษสี
4. กาว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่นและเขียนชื่อตนเอง
ตามป้ายชื่อ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตาม (1) การเล่นอิสระ
มุม
(2) การเล่น
ช่วยเหลือและ
รายบุคคล
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ กลุ่มย่อย และ
มีผู้ชี้แนะ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่าง ๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
กิจกรรมกลางแจ้ง (2)การเล่นและ
1. เล่นกับเพื่อน
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นกลุ่มได้
2.เล่นเกมเดินต่อ
เท้าไปข้างหน้าตาม
เส้นตรงได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมเดินต่อเท้าไปข้างหน้า
ตามเส้นตรงพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมเดินต่อเท้าไปข้างหน้าตามเส้นตรง
โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูโบกธงสีเหลืองให้เด็กเดินต่อเท้าไปข้างหน้าตาม
เส้นตรงช้าๆ เมื่อครูโบกธงสีน้ําเงินให้เด็กเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าตามเส้นตรงเร็วๆ เมื่อครูโบกธงสีแดงให้หยุด
กระโดดโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถวเพื่อไปทํา
ความสะอาดร่างกาย และกลับเข้าห้องเรียน

1.เส้นตรง
2.นกหวีด
3.ธงสี

สังเกต
1. เล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
2.เล่นเกมเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าตามเส้นตรง
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเกม
(5) การคัดแยก
การเปรียบเทียบ
การศึกษา
การจําแนกสิ่ง
ความแตกต่าง
เปรียบเทียบความ ต่าง ๆตามลักษณะ ความเหมือนของ
แตกต่างความ
เพศชาย เพศหญิง
เหมือนของเพศ
ชาย เพศหญิงได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. แนะนําเกมการศึกษา “เกมภาพตัดต่อ เด็กผู้หญิง กับ
เด็กผู้ชาย”
2 แนะนําวิธีเล่นเกมภาพตัดต่อ เด็กผู้หญิง กับเด็กผู้ชาย
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมภาพตัดต่อ เด็กผู้หญิง กับ
เด็กผู้ชาย (จํานวน 6 ชิ้น)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมภาพตัดต่อ
สังเกต
เด็กผู้หญิง กับเด็กผู้ชาย
การเปรียบเทียบความ
(จํานวน 6 ชิ้น)
แตกต่างความเหมือนของ
2 .เกมที่เคยเล่นแล้ว
เพศชาย เพศหญิง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกวิธีการดูแล
สุขภาพอนามัยการ
รักษาความสะอาด
ร่างกายและการ
แปรงฟันที่ถูกวิธี

(9) การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน

1. การดูแลรักษาความ
สะอาดของร่างกาย
2. การแปรงฟัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูตบมือพร้อมทั้งนับปากเปล่า 1-10
ตามจังหวะ ตบมือเร็ว ตบมือช้า
3. เปลี่ยนจากการตบมือเป็นการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายทําจังหวะ เช่นดีดนิ้ว ผงกหัว ตบเท้า
ฯลฯ พร้อมทั้งนับปากเปล่า 1-10 ตามจังหวะ
เด็กทําตาม
4. ให้เด็กออกมาเป็นผู้นํา ในการใช้ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายทําจังหวะ และให้เพื่อน ๆ ทําตาม
5. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวด
เบาๆ
1. เด็กฟังนิทาน เกี่ยวกับความรู้เรื่องการแปรงฟัน
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัย และการรักษาความสะอาดของร่างกาย
3. วิทยากร คุณครูอนามัยให้ความรู้เรื่องการแปรง
ฟัน อย่างถูกวิธี
4. เด็กแสดงบทบาทสมมติการแปรงฟัน และการ
รักษาความสะอาดของร่างกายตามภาพ
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง อาบน้ํา สระผม
แปรงฟัน
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. คําบรรยาย

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง

1. นิทาน เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องการแปรง
ฟัน
2. แปรงสีฟัน
3. เพลงอาบน้ํา
สระผม แปรงฟัน

สังเกต
การบอกวิธีการดูแล
สุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและ
การแปรงฟันที่ถูกวิธี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษประดิษฐ์
ตุ๊กตาคนจากเศษ
วัสดุได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การ
ตัด

กิจกรรมเล่นตามมุม
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

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

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
- การประดิษฐ์ตุ๊กตาคนจากเศษวัสดุ
- การวาดภาพด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การประดิษฐ์ตุ๊กตา
คนจากเศษวัสดุ”คือการวาดรูปตัวเองแล้วระบาย
สี พร้อมทั้งตัดเป็นตัวคน
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กเล่าอธิบายผลงานด้วยคําพูดให้ครูฟัง ครู
บันทึกคําพูดเด็ก
5. 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
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ประดิษฐ์ตุ๊กตาคนจากเศษ
วัสดุ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําและผู้ตามได้
ด้วยตนเอง
2. เล่นกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เรียงลําดับภาพสูงต่ําได้อย่างน้อย 4
ลําดับ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กออกกําลังกายตามผู้นํา ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเป็นผู้นําผู้ตาม
2. ครู แนะนําข้อตกลงการเล่นวิ่งซิกแซกส่งบอล
3. เด็กเข้าแถวเล่นวิ่งซิกแซกส่งบอล
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถว
เพื่อไปทําความสะอาดร่างกาย และกลับเข้า
ห้องเรียน
(5) การคัดแยก
การเรียงลําดับภาพอย่าง 1. แนะนําเกมการศึกษา เกมเรียงลําดับภาพ
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ น้อย 4 ลําดับ
สูง-ต่ํา
ตามลักษณะ
2. แนะนําวิธีเล่นเกมเรียงลําดับภาพสูง-ต่ํา
(13) การเรียงลําดับ
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมเรียงลําดับภาพ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
สูง-ต่ํา
ลักษณะความสูง
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ลูกบอล
2. กรวย

สังเกต
1. การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง
2. การเล่นกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

1. เกมเรียงลําดับภาพ
สูง-ต่ํา

สังเกต
การเล่นเกมเรียงลําดับ
ภาพสูง-ต่ํา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ ๔ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรม
(2) การ
เคลื่อนไหวและ
เคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
แสดงท่าทาง
(2) การแสดง
ตามภาพกิจวัตร
ความคิด
ประจําวันได้
สร้างสรรค์
ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษา
ท่าทางการ
เคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
(1) การมีส่วน 1. การป้องกัน
ประสบการณ์
ร่วมในการ
อันตรายที่จะเกิด
1. บอกเหตุผลที่ เลือกวิธีการ กับอวัยวะต่างๆ
ต้องดูแลรักษา
แก้ปัญหา
(ตา หู จมูก)
อวัยวะร่างกายของ (16) การ
ตนเองได้
อธิบาย
2. บอกวิธีการ
เชื่อมโยง
ป้องกันอันตรายที่ สาเหตุและผล
จะเกิดขึ้นกับ
ที่เกิดขึ้นใน
อวัยวะ
เหตุการณ์หรือ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. แนะนํากิจกรรมแสดงท่าทางตามภาพกิจวัตรประจําวันและให้
เด็กแสดงท่าทางตามภาพกิจวัตรประจําวัน
3. ให้เด็กแสดงท่าทางตามภาพกิจวัตรประจําวันให้สัมพันธ์กับ
สัญญาณที่ตกลงกันไว้
-สัญญาณช้า แสดงท่าทาง ช้า
-สัญญาณเร็ว แสดงท่าทาง เร็ว
-สัญญาณหยุด ให้หยุดการแสดงท่าทาง
4. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวดเบาๆ
1. เด็กฟังเพลง ร่างกายของฉัน
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่
3. สนทนาอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ และการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆ
4. เด็กอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติการป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดกับอวัยวะต่างๆ
ตา – ไม่มองแสงจ้า ไม่อ่านหนังสือในที่มืด ไม่ขยี้ตา
หู – ไม่นําของเข้าหู ไม่อยู่ในที่เสียงดัง
จมูก – ไม่นําสิ่งของเข้าจมูก
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. ภาพกิจวัตร
ประจําวัน

สังเกต
การแสดงท่าทาง
ตามภาพกิจวัตร
ประจําวัน

1. เพลง ร่างกาย
ของฉัน(ยูทูป)
2. แผนภูมิเพลง
ตาดู หูฟัง

สังเกต
1. การบอกเหตุผลที่
ต้องดูแลรักษาอวัยวะ
ร่างกายของตนเองได้
2. การบอกวิธีการ
ป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับอวัยวะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
การกระทํา

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดภาพ
พิมพ์จากมือได้

(5) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจและ
ความต้องการของ
ตนเองได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้
5. เด็กบอกเหตุผลที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกาย
(ตา หู จมูก)ของตนเอง ครูให้ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเอง
6. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ร่างกายของฉัน
อีกครั้ง
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
วาดรูปด้วยสีเทียน , พิมพ์ภาพจากมือ
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “พิมพ์ภาพจากมือ”คือ
การพิมพ์ภาพมือตนเองด้วยสีน้ํา แล้วตัดติดป้าย
นิเทศแสดงผลงาน
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

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

สังเกต
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
เป็นพิมพ์ภาพจากมือ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําและผู้ตามได้
ด้วยตนเอง
2. เล่นกับเพื่อน
เป็นกลุ่มได้

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

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนได้

(5) การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบสิ่ง
ต่าง ๆตามลักษณะ

การจับคู่ภาพที่ซ่อนใน
รูปเรขาคณิต

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กออกกําลังกายตามผู้นําผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนมาเป็นผู้นํา
2. ครู แนะนําข้อตกลงและวิธีเล่น-เกมฮิบโปลอด
ใต้สะพาน
3. เด็กเล่น-เกมฮิบโปลอดใต้สะพาน
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา นําเด็กเดินเป็นแถว
เพื่อไปทําความสะอาดร่างกาย และกลับเข้า
ห้องเรียน
1. แนะนําเกมการศึกษา จับคู่ภาพที่ซ้อนในรูป
เรขาคณิต
2. แนะนําวิธีเล่นเกมจับภาพที่ซ้อนในรูป
เรขาคณิต
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพที่ซ้อนในรูป
เรขาคณิต (จํานวน 6 คู่)
4. เด็กเล่นเกมใหม่สลับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. เมื่อเลิกเล่น เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้
เรียบร้อย
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สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ที่เคาะสัญญาณ
2. เพลงฮิบโปลอดใต้
สะพาน

สังเกต
1. การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง
2. การเล่นกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

1. เกมจับคู่ ภาพที่ซ้อน
ในรูปเรขาคณิต
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพที่ซ้อนในรูป
เรขาคณิต

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ตามสัญญาณและ
ข้อตกลงได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกวิธีการปฏิบัติ
ตนให้มีสุขภาพ
อนามัยดี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การ
เคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(9) การปฏิบัติ การบอกวิธีการ
ตนตาม
ปฏิบัติตนให้มี
สุขอนามัย
สุขภาพอนามัยดี
สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กว่าให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ ช้า-เร็ว
ตามที่ครูให้จังหวะ เมื่อครูให้จังหวะ 2 ครั้งติดกันให้หยุดเคลื่อนไหว
ทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานตามจังหวะไปทั่วบริเวณห้อง
3. ครูสร้างข้อตกลงว่าเมื่อได้ยินสัญญาณเคาะ 2ครั้งให้หยุด ครูเคาะ
จังหวะช้าให้เด็กกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ ถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็ก
กระโดด 2 ขาไปข้างหน้า ถ้าครูปรบมือให้วิ่งอยู่กับที่
4. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
หยุด ให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อ 3
5. ให้เด็กคลายกล้ามเนื้อ โดยนั่งเหยียดขา และนวดเบาๆ
1. ทําท่าทาง ประกอบเพลง “นี่ของฉัน”
2. ครูเลือกเด็กที่มีรูปร่างอ้วน และเด็กที่มีรูปร่างผอม ออกมา
3. เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพราะอะไรเด็ก 2คนจึงมีรูปร่าง
แตกต่างกัน ทดลองชั่งน้ําหนัก และวัดส่วนสูงเปรียบเทียบ
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการการดูแลตนเองให้สุขภาพ
อนามัยดี การปฏิบัติตนให้มีร่างกายแข็ง สมบูรณ์ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ การออกกําลังกาย การพักผ่อนเป็นเวลา
5. เด็กและครูร่วมกันดูการ์ตูนanimation 3 มิติ เพลงสุขบัญญัติ
10 ประการเป็นการสรุป
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องให้
จังหวะ

สังเกต
การแสดง
ท่าทาง
ประกอบเพลง
จังหวะ และ
ดนตรีตาม
สัญญาณและ
ข้อตกลง

1. เพลง “นี่ของ
ฉัน”
2. การ์ตูน
animation 3
มิติ เพลงสุข
บัญญัติ 10
ประการ

สังเกต
การบอก
วิธีการปฏิบัติตน
ให้มีสุขภาพ
อนามัยดี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดปะ
กระดาษ
สร้าง
ภาพตาม
จินตนาการได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
- การตัดปะติดกระดาษสร้างภาพตาม
จินตนาการ, การวาดภาพด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ การปะติดกระดาษ
สร้างภาพตามจินตนาการ บนกระดาษ
3. เด็กเลือกทํากิจกรรม 1-2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4
3. แถบกระดาษสีที่ขีด
เส้นไว้
4. กระดาษรูปทรง

5. กาว

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดปะ
ติดกระดาษ
สร้างภาพตาม
จินตนาการ

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

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเลือกมุม
ประสบการณ์ตามความ
สนใจและความต้องการ
ของตนเองได้
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นร่วมกับเพื่อน กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
เป็นกลุ่มได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของภาพกับ
เงาคนอ้วน-ผอมได้

(5) การคัดแยก
การจําแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ
(13) การเรียงลําดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของภาพกับเงา
คนอ้วน-ผอม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและทํา
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
เล่นร่วมมือกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับเงาคนอ้วน-ผอม
(จํานวน 6 คู่)”
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่ภาพ
กับเงาคนอ้วน-ผอม(จํานวน 6 คู่)”
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาคน
อ้วน-ผอม(จํานวน 6 คู่)”
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของภาพ
กับเงาคนอ้วน-ผอม
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1. เกมจับคู่ภาพกับเงา
คนอ้วน-ผอม (จํานวน
6 คู่)”
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

เลข
ที่
ชื่อ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17.บอกสาเหตุที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกาย
ของตนเองได้

16.เรียงลําดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลําดับ

15.พูดอธิบายเกีย่ วกับอวัยวะภายนอกร่างกาย
และความสัมพันธ์ได้

ด้านสังคม
14.เปรียบเทียบความแตกต่างความเหมือนของ
เพศชาย เพศหญิงได้

13.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆได้

12.สังเกตลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

11.เขียนชื่อของตนเองคล้ายตัวอักษรได้

10.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
9.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพือ่ นเป็นกลุ่มได้

8.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณและข้อตกลงได้

ด้านร่างกาย

6.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

4. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน

3.บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
อวัยวะได้

2.บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันทีถ่ ูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้าํ หนัก ส่วนสูงตรงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 3 ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลข
ที่
ชื่อ

คําอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
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ระดับ ๑

15
16
17
18
19
20
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

17.บอกสาเหตุที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกาย
ของตนเองได้

16.เรียงลําดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลําดับ

15.พูดอธิบายเกีย่ วกับอวัยวะภายนอกร่างกาย
และความสัมพันธ์ได้

ด้านสังคม
14.เปรียบเทียบความแตกต่างความเหมือนของ
เพศชาย เพศหญิงได้

13.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆได้

12.สังเกตลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

11.เขียนชื่อของตนเองคล้ายตัวอักษรได้

10.ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
9.เล่นหรือทํางานร่วมมือกับเพือ่ นเป็นกลุ่มได้

8.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณและข้อตกลงได้

ด้านร่างกาย

6.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

5.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

4. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน

3.บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
อวัยวะได้

2.บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษา
ความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันทีถ่ ูกวิธี

1. มีสุขอนามัยดี น้าํ หนัก ส่วนสูงตรงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

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

อนุบาลปีที่ 1

สาระที่ควรเรียนรู้

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

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

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

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

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

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

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

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

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

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

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

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

คณิตศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์

- ทักษะการสังเกต
(ประสาทสัมผัสทั้ง 5)

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
2. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
3. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

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

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

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

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด
ฉันดูแลตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันง่าย ๆ ได้ เช่น แปรงฟัน แต่งตัว ล้างมือ รับประทานอาหาร ใช้ห้องน้ําห้องส้วมอย่างถูกวิธี ปูและเก็บเครื่องนอนด้วย
ตนเอง ฉันภาคภูมิใจที่สามารถดูแลตนเองได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.2 สุขภาพอนามัย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข สุขนิสัยที่ดี
นิสัยที่ดี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
1.2.2 ล้างมือก่อน
1. ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และ รับประทานอาหาร
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง และหลังจากใช้
ส้วมด้วยตนเอง
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
อนามัยส่วนตน
1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
(1) การปฏิบัติตนตาม
สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
- การล้างมือถูกวิธี
กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
1.3 รักษาความ
1.3.1เล่นและทํา
2.เล่นและทํากิจกรรม 1.1.๔ การรักษาความ
-การแต่งตัว
ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัยด้วย ปลอดภัย
- การรับประทานอาหาร
ผู้อื่น
ด้วยตนเอง
ตนเองได้
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
- การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ปลอดภัย
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
1.2.2 การเล่น
- การปูและเก็บเครื่องนอน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.1 เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว
โดยไม่ต้องกางแขน
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และ
และประสานสัมพันธ์กัน ทรงตัวได้

2.2. ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
3. เดินต่อเท้าไป
1.1.1การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้ (2)การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
โดยไม่ต้องกางแขน
(3) การเคลื่อนไหวพร้อม
วัสดุอุปกรณ์
1.1.5 การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับและพื้นที่

2.2.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม 4. เขียนรูปสี่เหลี่ยมได้ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ตามแบบได้อย่างมีมุม อย่างมีมุมชัดเจน
(2) การเขียนภาพและ
ชัดเจน
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การฉีก การตัด การปะ

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและ 4.1 สนใจมีความสุขและ ๔.๑.๓ สนใจมีความสุข
แสดงออกทางศิลปะดนตรี แสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดงท่าทาง/
และการเคลื่อนไหว
ดนตรีและการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

5. สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

1.2.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต 6.1 ช่วยเหลือตนเองใน
และปฏิบัติตนตามหลัก
การปฏิบัติกิจวัตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประจําวัน
พอเพียง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.แต่งตัวด้วยตนเองได้
6.1.2 รับประทาน
๗. รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
อาหารด้วยตนเองได้
6.1.3. ใช้ห้องน้ําห้อง ๘. ใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ส้วมด้วยตนเอง
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ ๙. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
ได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังนิทาน
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา พร้อมทั้ง
ชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

(10) การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน
(12) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง

๑0. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
ได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10 มี
10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอกลักษณะ
ความสามารถในการคิดที่
การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบการ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้า

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1๑.จับคู่ภาพเหมือน 1.4.2 การคิดรวบยอด
ได้
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะกายภาพ
(8) การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่าง ๆในชีวิตประจําวัน

วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
การเคลื่อนไหวตามบท
เพลง“ตื่นเช้า”

2

การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ “ผ้าเช็ดหน้า”

3

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ไปในทิศทางระดับและ
พื้นที่

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วย หนูทําได้
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
1. พัฒนาการทางภาษา
1. การเขียนรูปสี่เหลี่ยม มุมประสบการณ์ อย่าง
และการรู้หนังสือ
2. ปั้นดินน้ํามันอิสระ น้อย ๔ มุม
1.1 การอ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่องหนูทําได้
1.2 การคาดคะเนชื่อเรื่อง
จากปก
2. การล้างมือ
1. พัฒนาการทางภาษาและ 1.พิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่ มุมประสบการณ์ อย่าง
เป็นรูปสี่เหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
การรู้หนังสือ
2.ขดดินน้ํามันเป็นรูป
1.1 การอ่านร่วมกันจาก
สี่เหลี่ยม
หนังสือเรื่องหนูทําได้
1.2 ส่วนประกอบของ
หนังสือ
2. การแต่งตัว
1. พัฒนาการทางภาษา
1.เขียนภาพรอบวัสดุที่ มุมประสบการณ์ อย่าง
และการรู้หนังสือ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้ว
น้อย ๔ มุม
1.1 การอ่านร่วมกันจาก
ตกแต่งให้สวยงาม
หนังสือเรื่องหนูทําได้
๒.ปั้นดินน้ํามันอย่าง
1.2 เติมคําด้วยปากเปล่า
อิสระ
2. การรับประทานอาหาร

กลางแจ้ง
การเล่นน้ํา

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือนกับ
โครงร่างเส้นประอุปกรณ์
สําหรับล้างมือ

การเล่นทราย

เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

การเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง

เกมจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร

วันที่
4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การเคลื่อนไหวตาม
1. พัฒนาการทางภาษา
จินตนาการ
และการรู้หนังสือ
1.1 การอ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่องหนูทําได้
1.2 ทายคําที่ปิดไว้
2.การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
การเคลื่อนไหวท่าทาง 1. พัฒนาการทางภาษา
เป็นผู้นํา-ผู้ตาม
และการรู้หนังสือ
1.1 การอ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่องหนูทําได้
1.2 อาสาสมัครผลัดกัน
อ่านนํา
2.การปูและเก็บเครื่องนอน

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
1.ฉีกกระดาษสีเป็นรูป มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้
สี่เหลี่ยม
น้อย ๔ มุม
ในห้องน้ํา
2. ปั้นดินน้ํามันอย่าง
อิสระ
1 การฉีก ตัด ปะภาพ มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพจํานวน
เครื่องนอนเป็นรูป
น้อย ๔ มุม
1–2
สี่เหลี่ยม
2.การพับสีน้ํา

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง “ตื่นเช้า”
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ “ผ้าเช็ดหน้า”
๓. การเคลื่อนไหวท่าทางตามข้อตกลง
๔. การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
๕. การเคลื่อนไหวท่าทาง เป็นผู้นํา ผู้ตาม

๔.กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๒.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. การล้างมือ
๒. การแต่งตัว
๓. การรับประทานอาหาร
๔. การใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม
๕. การปูและเก็บเครื่องนอน การเก็บของ
ใช้ส่วนตัว

หน่วย
หนูทําได้

๓.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การเขียนรูปสี่เหลี่ยม
-ปั้นดินน้ํามันอิสระ
๒. พิมพ์ภาพวัสดุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
-ขดดินน้ํามันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
๓. เขียนภาพวัสดุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
- ปั้นดินน้ํามันอิสระ
๔. ฉีกกระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยม
- ปั้นดินน้ํามันอิสระ
๕. การฉีก ตัด ปะ เครื่องนอนเป็นรูป
สี่เหลี่ยม
- การระบายสีอิสระ
๖.กิจกรรมเกมการศึกษา

๕.กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นน้ํา
๒. การเล่นทราย
๓. การเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๑. จับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ในการล้างมือ
๒. จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
๓. เกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
๔. เกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ในห้องน้ํา
5. เกมจับคู่ภาพจํานวน 1-2 กับบัตรเลข

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้
๒.ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน

1. พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
2. วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาด มีสุขอนามัย
ที่ดี
- การล้างมือถูกวิธี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. แนะนําเพลงตื่นเช้า โดยร้องให้เด็กฟัง 1 รอบ
แล้วให้เด็กร้องตามทีละวรรค จนจบเพลง
๒. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
๓. เด็กทําท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
๔. ให้เด็กนั่งลงตบมือ ๑0 ครั้ง นับพร้อมกัน
๑ – ๑0

เพลงตื่นเช้า

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
การเคลื่อนไหว

1.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1นําหนังสือเรื่อง หนูทําได้ มาให้เด็กดูหน้าปก
1.2 ให้เด็กคาดคะเนเรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
1.3.จดบันทึกชื่อเด็ก พร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
1.4. ครูอ่านหนังสือเรื่องหนูทําได้จนจบ โดยชี้คํา
ตรงกับเสียงอ่าน
1.5 ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
1.6 ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
2.สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถามดังนี้

๑. หนังสือเรื่องหนูทําได้
๒. อ่างล้างมือ ๒ ใบใส่
น้ําเปล่า ๑ ใบ ใส่น้ําสบู่
๑ ใบ

สังเกต
1.การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๒.การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง
(ดูการปฏิบัติของเด็ก
ตลอดปี)

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูปสี่เหลี่ยมได้
อย่างมีมุมชัดเจน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(12) การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การทํากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
- เด็ก ๆ ทําอะไรเองได้บ้าง
- เด็กๆ ลองบอกวิธีล้างมือให้สะอาดว่าจะต้องทํา
อย่างไร แล้วรู้ได้อย่างไรว่าสะอาด
3. ครูสาธิตวิธีล้างมือที่ถูกต้องให้เด็กดู แล้วให้เด็ก
ฝึกปฏิบัติ
4. อาสาสมัคร ๒คนคนแรกล้างมือในอ่างน้ําเปล่า
คนที่สอง ล้างมือในอ่างน้ําสบู่ก่อนที่จะล้างน้ําเปล่า
ให้เพื่อนๆ ช่วยกันตรวจสอบว่า มือของใครสะอาด
กว่ากันเพราะเหตุใด
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปการล้างมือด้วยสบู่สะอาด
กว่าล้างด้วยน้ําเปล่า ควรล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ําห้องส้วม
1. ครูสาธิตการเขียนภาพรอบวัสดุของเล่นของใช้ใน
ห้องเรียนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กดู
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเขียนภาพรอบวัสดุของ
เล่นของใช้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีอย่างอิสระ
3. เด็กปั้นดินน้ํามันอิสระ ครูสอนวิธีเก็บดินน้ํามัน
เมื่อเสร็จกิจกรรม
4. เด็กทําทั้ง 2 กิจกรรมทําเสร็จนําเสนอผลงาน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สีเทียน
สังเกต
2. กระดาษวาดภาพ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม
3. วัสดุรูปสี่เหลี่ยม
อย่างมีมุมชัดเจน
4. ดินน้ํามัน
5. ไม้รองปั้นดินน้ํามัน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือนกับ
โครงร่างเส้นประ
อุปกรณ์สําหรับล้าง
มือได้

(13) การจับคู่

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องควรมีอย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. นําอุปกรณ์สําหรับเล่นน้ําไปพื้นที่เล่นน้ําเพื่อให้
เด็กได้รู้จักธรรมชาติของน้ํา การตวงวัด การเท
การตักน้ํา
2. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด
อุปกรณ์ และทําความสะอาดตนเอง

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การแล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนกับโครงร่าง
เส้นประอุปกรณ์สําหรับล้างมือ เช่น สบู่ อ่างล้าง
มือ ผ้าเช็ดมือฯลฯ
2. เด็กเล่นเกม และเก็บเกมเข้าที่หลังเลิกเล่น

เกมจับคู่ภาพเหมือนกับ สังเกต
โครงร่างเส้นประอุปกรณ์ การจับคู่ภาพเหมือนกับ
สําหรับล้างมือ
โครงร่างเส้นประอุปกรณ์
สําหรับล้างมือ

1. พื้นที่เล่นน้ํา
2. อุปกรณ์เล่นน้ํา เช่น
ขวด กระป๋อง กรวย
เหยือก

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

เสริมประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่
ฟังได้
๒. แต่งตัวด้วย
ตนเองได้

(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5)การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(10)การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน

1. พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
2. การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน
- การแต่งตัว

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เด็กหยิบผ้าเช็ดหน้าของตนมาคนละ ๑ ผืน
แล้วให้เด็กทุกคนเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ห้อง เล่นกับ
ผ้าเช็ดหน้าในกิริยาท่าทางต่าง ๆ กันตามจังหวะ
ดนตรีโดยไม่ชนกัน เมื่อดนตรีหยุดให้โบก
ผ้าเช็ดหน้าไปด้านหน้า และนับปากเปล่า ๑ - ๑๐
ไปพร้อมกัน
๒. เด็กปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๑ ซ้ําอีก ๒ - ๓ ครั้ง
๑.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1.เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง หนูทําได้ พร้อม
กันจนจบ 1 รอบ
1.2 ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อ
เรื่อง
1.3 ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านและเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
โดยใช้คําถามดังนี้
- ใครแต่งตัวเองได้บ้าง ทําอย่างไรลองเล่าให้เพื่อน
ฟัง
2. เด็กนั่งเป็นรูปวงกลม ครูขอให้เด็กลองจับเสื้อ
กางเกง กระโปรงของเพื่อนที่นั่งข้างกัน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เทปเพลง
2. ผ้าเช็ดหน้า

สังเกต
การเคลื่อนไหว

1. หนังสือหนูทําได้
2. เสื้อ กระโปรง
กางเกง ของเด็กแต่ละ
คน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
2. การแต่งตัวด้วยตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ขดดินน้ํามันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(12) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
(2) การเขียนภาพ
การเล่นสี
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้
- เสื้อ กระโปรง กางเกง เหมือนกันหรือต่างกัน
หรือไม่อย่างไร
3. เด็กแต่งตัวด้วยตนเองโดยเด็กผู้หญิงฝึกรูดซิป
กระโปรงและติดตะขอ (ไม่ต้องถอดกระโปรง)
เด็กผู้ชายฝึกติดกระดุมเสื้อนักเรียน
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปขั้นตอนในการแต่งตัว
คือ สวมเสื้อ สวมกระโปรงหรือกางเกง สวมถุงเท้า
และสวมรองเท้า
1. ครูแนะนําขั้นตอนในการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมในห้องเรียน
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนําไปผึ่งให้แห้ง เด็กนําภาพที่
แห้งแล้วมาตกแต่งให้สวยงามตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง
2. ปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นยาวแล้วขดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม
3. เด็กทําทั้ง 2 กิจกรรมเสร็จแล้วนําเสนอผลงาน

สื่อ

1. สีน้ํา
2. กระดาษ
3. ถาดใส่สีน้ําสําหรับ
พิมพ์ภาพ
4. ดินน้ํามัน
5. ไม้รองปั้น

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การขดดินน้ํามัน
เป็นรูปสี่เหลี่ยม

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
เล่นอย่างปลอดภัย ประสบการณ์
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

(4) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
ขั้นตอนการแต่งตัว
ได้

(13) การจับคู่

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
4 มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. นําเด็กลงเล่นพื้นที่เล่นทราย ฝึกให้เด็กค้นหา
สิ่งที่ฝังไว้ในทราย เช่น เปลือกหอย หุ่นจําลอง
2. เล่นทรายกับอุปกรณ์แบบพิมพ์รูปต่างๆ
3. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์และทําความ
สะอาดร่างกาย
1. แนะนําเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพเครื่องแต่งตัวที่
สัมพันธ์กัน
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสมัครใจมอบเกมใหม่
ให้เด็ก 1 กลุ่ม ไม่ซ้ํากลุ่มเดิม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่มี
อยู่แล้วหมุนเวียนจนหมดเวลา
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

1. พื้นที่เล่นทราย
2. อุปกรณ์แบบพิมพ์
รูปต่าง ๆ
3. อุปกรณ์ใช้ ฝังใน
ทราย เช่น เปลือกหอย
หุ่นจําลองต่าง ๆ
1. เกมจับคู่ภาพเครื่อง
แต่งตัวที่สัมพันธ์กัน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกต
การจับคู่ภาพเครื่องแต่งตัว
ที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง
2.รับประทาน
อาหารด้วยตนเองได้

(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑๒)การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง

1. พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ
2. การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
- การรับประทาน
อาหาร

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกับเด็กว่าเมื่อดนตรีเริ่ม ให้เด็ก
เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ กัน ทําตัวให้อยู่ใน
ระดับสูง หรือกลาง หรือต่ํา สลับกันไป โดยไม่
ชนกันและจินตนาการว่ากําลังเดินอยู่บนพื้นหญ้า
ที่นุ่มเขียวขจีเมื่อดนตรีหยุด ให้นั่งลงและนับ
ปากเปล่า 1 – 10 พร้อมกัน
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 1 ซ้ําอีก 2 - 3 ครั้ง
1.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องหนูทําได้พร้อม
กันจนจบ ฝึกเติมคําด้วยปากเปล่า เมื่ออ่านถึงคําที่
พบบ่อย
1.2 ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย
เช่น - นู (หนู)
2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือโดยใช้
คําถามดังนี้
- ใครรับประทานอาหารด้วยตนเองได้บ้าง
ทําอย่างไร ลองเล่าให้เพื่อนฟัง
3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เทปเพลง

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
การเคลื่อนไหว

1. หนังสือเรื่องหนูทําได้
2. ข้าวเหนียวและหน้า
ข้าวเหนียวชนิดต่างๆ
3. ถ้วยพลาสติกใสและ
ช้อนพลาสติก

สังเกต
1.การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
2.การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง
(การปฏิบัติจริงของเด็ก
ตลอดปี)

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมศิลปะ
(๒) การเขียนภาพ
สร้างสรรค์
และการเล่นกับสี
เขียนภาพรอบวัสดุที่ (๓) การปั้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. นําจานใส่ข้าวเหนียวใบเตย ข้าวเหนียวดอก
อัญชัน หน้าสังขยา หน้าปลาแห้งและหน้ากุ้งให้
แต่ละกลุ่มๆละ 1 ชุด
5. นําถ้วยพลาสติกใสใบเล็กและช้อนพลาสติกให้
แต่ละกลุ่ม
6. เด็กจัดข้าวเหนียวและหน้าข้าวเหนียวใส่ถ้วย
พลาสติกใสใบเล็ก ตามความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็ก
7. เด็กสังเกตด้วยการดู ดม ชิมรสชาติอาหารและ
บอกครู
หมายเหตุ
ครูผู้สอนสามารถปรับกิจกรรมการทดลอง
ทําอาหารง่ายๆได้ตามความเหมาะสม
๑. เขียนภาพรอบวัสดุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใน
ห้องเรียนแล้วตกแต่งให้สวยงามตามความคิด
สร้างสรรค์ของตน
๒. ปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
๓. เด็กทําทั้ง ๒ กิจกรรมและนําเสนอผลงาน

สื่อ

๑. สีเทียน
๒. กระดาษ
๓. ดินน้ํามัน
๔. กระดานรองปั้น

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเขียนภาพรอบวัสดุที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม (๓) การเล่นตามมุม
อย่างปลอดภัยด้วย ประสบการณ์
ตนเอง
กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้ โดยไม่ต้อง
กางแขน

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่

เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร

(๑๓) การจับคู่

การจับคู่
ภาพเหมือน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจมุมประสบการณ์ในห้องควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กยืนเป็นแถวตอน 2 แถว
2. ครูสาธิตวิธีเดินต่อเท้าไปข้างหน้าตามเส้นตรงที่ครู
กําหนดไว้
- ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า ไม่ออกด้านข้าง
- ลําตัวตรงมองไปข้างหน้า มือและแขนเคลื่อนไหว
สัมพันธ์กับขา
3. เด็กปฏิบัติตามเดินต่อเท้าตามเส้นตรงไปข้างหน้า
ทีละคน
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมซ้ําอีกครั้ง
1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่แล้ว
หมุนเวียนกัน
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

อุปกรณ์
สังเกต
มุมประสบการณ์ใน การเล่นและทํากิจกรรม
ห้องเรียน
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน

1. เกมจับคู่
ภาพเหมือนอุปกรณ์
ในการรับประทาน
อาหาร
2.เกมเดิมที่มีอยู่แล้ว

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวโดย
และจังหวะ
ควบคุมตนเองไปใน
สนใจมีความสุขและ ทิศทาง ระดับและพื้นที่
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คําพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้
2.ใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเองได้

(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑๒)การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน

1. พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ
2. การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
- การใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วม

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเล่นหรือแสดงท่าทางตามคําบรรยาย
เด็กตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอน แปรงฟัน ล้างหน้า
อาบน้ํา แต่งตัว รับประทานอาหาร รีบไป
โรงเรียน เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้นั่งลงและนับ
ปากเปล่า ๑-๑๐
2. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๑ ซ้ําอีก ๒ - ๓ ครั้ง
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องหนูทําได้ พร้อม
กันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคํา
ให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่า
ถูกต้องหรือไม่
1.3 ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําห้องส้วม
โดยใช้คําถามต่อไปนี้
- เด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าห้องน้ําห้องส้วมสะอาดหรือ
สกปรก
- เด็ก ๆจะรักษาห้องน้ําห้องส้วมให้สะอาดได้
อย่างไร

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหว

1. หนังสือเรื่องหนูทําได้
2. กระดาษสําหรับปิดคํา
3. ห้องน้ําห้องส้วมของ
ชั้นอนุบาล

สังเกต
1. การอ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คําพร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
2. การใช้ห้องน้ําห้องส้วม
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ฉีกกระดาษเป็นรูป
สี่เหลี่ยมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(5) การฉีก การตัด
การปะ
(๓) การปั้น

กิจกรรมเล่นตามมุม (3) การเล่นตามมุม
เล่นและทํากิจกรรม ประสบการณ์
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

(3) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้
- เด็ก ๆช่วยกันบอกขั้นตอนการใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วม
๓. เด็กทุกคนแสดงบทบาทสมมุติการใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมที่ถูกต้อง
๑. ครูแนะนําขั้นตอนในการฉีก ตัด ปะ
๒. ให้เด็กจับคู่ทํากิจกรรมฉีกกระดาษสีเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนาดประมาณ ๒ x ๒ นิ้วนําไปติดลงใน
กระดาษเอ๔สีขาวเป็นรูปต่างๆ
๓. ปั้นดินน้ํามัน อย่างอิสระ
๔. เด็กทํา ๒ กิจกรรมเสร็จแล้วนําเสนอผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ทําความสะอาดร่างกาย ล้างมือ
กลับเข้าห้องเรียน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑. กระดาษเอ๔ สีขาว
๒. กระดาษสีต่าง ๆ
ขนาดครึ่ง เอ๔
๓. ดินน้ํามัน
๔.แผ่นรองปั้น

สังเกต
การฉีกกระดาษเป็นรูป
สี่เหลี่ยม

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพเหมือน
ของใช้ในห้องน้ําได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่
1. แนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ในห้องน้ํา 1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๒ - ๓ คนตามความสมัครใจ ของใช้ในห้องน้ํา
มอบเกมใหม่ให้เด็ก ๑ กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี 2. เกมที่เล่นมาแล้ว
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนของใช้
ในห้องน้ํา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
(๒) การเล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คําพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
ได้

(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑2) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน
(8) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กจัดแถวเป็นวงกลม
2. อาสาสมัครออกมาเป็นผู้นําการเคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะที่ครูเคาะ
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด เปลี่ยนเด็กอื่นมาเป็น
ผู้นําบ้าง
4. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 และ 3 ซ้ําอีก 2 - 3
ครั้ง
1. พัฒนาการทาง 1.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ภาษาและการรู้
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องหนูทําได้พร้อม
หนังสือ
กันจนจบ 1 รอบ
2. การช่วยเหลือ 1.2. ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ ให้
ตนเองในกิจวัตร
เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
ประจําวัน
2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถาม
- การปูและเก็บ
-ถ้าเด็กๆ เล่นของเล่นแล้วไม่ช่วยกันเก็บห้องเรียน
เครื่องนอน
จะเป็นอย่างไร
3. การนับปากเปล่า -เด็ก ๆ ปูและเก็บที่นอนเป็นหรือไม่ลองเล่าให้
1 – 10
เพื่อนฟัง
4.การนับและแสดง 3.ครูสาธิตวิธีปูและเก็บที่นอนให้เด็กดูให้เด็กฝึก
จํานวน 1 - 2
ทําเองและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. เด็กนับปากเปล่า 1 – 10

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหว

1. หนังสือเรื่องหนูทําได้
2. เครื่องนอน
3. หลอดกาแฟ
4. บัตรจํานวน 1 - 2

สังเกต
๑. การอ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คําพร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ฉีกกระดาษเป็นรูป
สี่เหลี่ยมและต่อเติม
ภาพอย่างอิสระได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การวาดภาพระบายสี
(๕) การหยิบจับการใช้
กรรไกร การฉีกการตัด
การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูแจกหลอดกาแฟให้เด็กคนละ 2 หลอด
6. ครูชูบัตรเลข 1พร้อมไม้บล็อก 1 ชิ้นครูพูดเลข
1 จํานวนหนึ่งและให้เด็กพูดตามพร้อมชูหลอด
กาแฟ 1 หลอด
7. ครูชูบัตรเลข 2พร้อมไม้บล็อก 2 ชิ้นครูพูด
เลข 2 จํานวนสองและให้เด็กพูดตามพร้อมชู
หลอดกาแฟ 2 หลอด
8. ครูชูบัตรจํานวน 1- 2 สลับกันจนเด็กตอบได้
คล่องแคล่ว
9 เด็กอาสาออกมาชูบัตรจํานวนและให้เพื่อนตอบ
๑. ครูแนะนําขั้นตอนการฉีก ตัด ปะ
๒. ให้เด็กนํากระดาษนิตยสารที่ครูเตรียมไว้ฉีกรูป
อุปกรณ์การนอนให้เป็นสี่เหลี่ยมและนํามาติดบน
กระดาษวาดภาพ
๓. เด็กตกแต่งโดยการวาดภาพระบายสีอย่าง
อิสระ
๔. เด็กทํากิจกรรมจนเสร็จและนําเสนอผลงาน

สื่อ

1. กระดาษนิตยสารที่มี
รูปเครื่องนอน
2. กระดาษวาดภาพ
3. กาว
4. สีน้ํา

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การฉีกกระดาษเป็นรูป
สี่เหลี่ยมและต่อเติมภาพ
อย่างอิสระ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์
เล่นอย่างปลอดภัย ประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย มุมประสบการณ์ใน
ด้วยตนเองได้
๔ มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเล่นเครื่องเล่น
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
เครื่องเล่นสนาม
เล่นอย่างปลอดภัย อย่างปลอดภัย
ความสนใจอย่างอิสระ
ด้วยตนเองได้
2. เมื่อหมดเวลาช่วยกันเก็บทําความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
เกมการศึกษา
(๑3) การจับคู่ภาพ
จับคู่ภาพจํานวน
จํานวน 1 – 2 กับ
1 – 2 กับบัตรเลขได้ บัตรเลข

1. ให้เด็กอ่านบัตรภาพจํานวน
2. ให้เด็กอ่านบัตรเลข แล้วนําไปวางใต้ภาพที่มี
จํานวนตรงกัน
3. แบ่งกลุ่มเด็กหมุนเวียนเล่นเกมจนครบทุกคน
จากนั้นจึงนําเกมเก็บเข้าที่

เกมจับคู่ภาพจํานวน
1 – 2 กับบัตรเลข

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
สังเกต
การจับคู่ภาพจํานวน
1 – 2 กับบัตรเลข

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ – นามสกุล
10.อ่านภาพสัญลักษณ์คํา
พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
11.จับคู่ภาพเหมือนได้

ด้านสังคม
9.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
ได้

8.ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ
7.รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง

ด้านร่างกาย

6.แต่งตัวด้วยตนเอง

1. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง
2.เล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
3. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
4. เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
5.สนใจและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๔ หนูทําได้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – นามสกุล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
คําอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

ด้านสังคม
10.อ่านภาพสัญลักษณ์คํา
พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
11.จับคู่ภาพเหมือนได้

9.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
ได้

8.ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ
7.รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง

ด้านร่างกาย

6.แต่งตัวด้วยตนเอง

1. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมด้วยตนเอง
2.เล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
3. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
4. เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
5.สนใจและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

หมายเหตุ

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

อนุบาลปีที่ ๑
๑. สมาชิกในครอบครัว
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

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

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

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

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

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

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

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

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

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

3
รายการ

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

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

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

4
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)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การนับปากเปล่า ๑– ๒๐
๒. การนับและแสดงจํานวน ๑– ๖
๓. จับคู่และเปรียบเทียบ
(จํานวนและลักษณะกายภาพ)
การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง

๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๒. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๓. การอ่านหนังสือภาพ
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

๑. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๒. อ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
ครอบครัวของเรามีสมาชิกอยู่ร่วมกันในบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานของครอบครัว ผู้ใหญ่ทํางานอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว เด็ก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวควรให้ความเคารพผู้ใหญ่และช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถทําได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย 1.3 รักษาความ
1.3.๑ เล่นและทํา
เจริญเติบโตตามวัยและ ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย
มีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. เล่นและทํากิจกรรม
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย ๑. สมาชิกในครอบครัว
(เครือญาติ)
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
๒. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ในชีวิตประจําวัน
๓. บทบาทหน้าที่สมาชิกใน
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
ครอบครัว
อย่างปลอดภัย
๔. การปฏิบัติตนต่อบุคคลใน
ครอบครัว
๕. อาชีพของบุคคลใน
ครอบครัว
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.๒ กระโดดขาเดียว ๒. กระโดดขาเดียวอยู่กับที ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์ อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง และทรงตัวได้
การทรงตัว
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อม
และประสานสัมพันธ์กัน
อุปกรณ์
๒.๒ ใช้มือ-ตาสัมพันธ์กัน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
กระดาษตามแนวเส้นตรง ตามแนวเส้นตรงได้
(๒) การเขียนภาพและการ
ได้
เล่นกับสี
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข

3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ 3.2.1 กล้าพูดกล้า
๔. กล้าพูดกล้าแสดงออก
ตนเองและผู้อื่น
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจดีงาม

5.4 มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทํางานที่ได้รับ
๖. ทํางานศิลปะอย่างมี
มอบหมายจนสําเร็จเมื่อมี ความสุขได้สําเร็จเมื่อมีผู้
ผู้ชี้แนะ
ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 7
๗.๒ มีมารยาทตาม
รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมและความ
รักความเป็นไทย
เป็นไทย

4.1.๓ สนใจมีความสุข
และท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง

๕. ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรีอย่างมี
ความสุข

๗. ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การตัด
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.2.๔การแสดงออกทางอารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงหรือดนตรี
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์
(๕) การทํางานศิลปะ

1.๓.๓ การปฏิบัติตามความ
เป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมุติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
8.๒.๑. เล่นหรือทํางาน
8.๒. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
มาตรฐานที่ 8
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง กับผู้อื่น
มีความสุขและปฏิบัติติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๘. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

๙. ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้

๑๐. อ่าน คํา ข้อความ
๙.๒ อ่าน เขียนภาพและ 9.๒.๒ อ่าน ภาพ
สัญลักษณ์ คํา พร้อมทั้งชี้ กวาดตามองข้อความ
สัญลักษณ์ได้
หรือ กวาดตามอง
ตามบรรทัดได้
ข้อความตามบรรทัด

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.๒.๒ การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ

1.4.1 การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
(๓) การฟังเพลง คําคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๑ มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
มาตรฐานที่ 10
การคิดรวบยอด ของสิ่งต่างๆจากการ
มีความสามารถในการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
สัมผัส
การเรียนรู้

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๑. ต่อชิ้นเล็กเติมชิ้นใหญ่ 1.4.2 การคิดรวบยอดการคิด
ให้สมบูรณ์ได้
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(๒) การสังเกตสิ่งค่างๆจาก
มุมมองที่ต่างกัน
๑๒. การจําแนก เพศชาย - (๕) การจําแนกสิ่งต่างๆตาม
เพศหญิง สมาชิกใน
ลักษณะรูปร่าง
ครอบครัวได้
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติม
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
๑๒.จับคู่ภาพได้
(๑๓) การจับคู่ เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆตามลักษณะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรมเสริม
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมเล่นตาม
วันที่
และจังหวะ
ประสบการณ์
สร้างสรรค์
มุม
1. ๑.การเคลื่อนไหว
สมาชิกในครอบครัว การพับสี
การเล่นตามมุม
การวาดภาพด้วยสีเทียน ประสบการณ์
ร่างกายตามจังหวะ
(เครือญาติ)
(เล่นเสรี)
2. การเคลื่อนไหวแตะ
จํานวนสมาชิกใน
การปั้นดินน้ํามัน
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
สัมผัสร่างกายประกอบ ครอบครัว
การตัด
(เล่นเสรี)
อุปกรณ์(ไม้บล็อก)
3. การเคลื่อนไหวร่างกาย
แตะสัมผัสร่างกาย
ประกอบเพลงจังหวะ
ดนตรี
4 การเคลื่อนไหวร่างกาย
ปฏิบัติเป็นผู้นํา ผู้ตาม
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบจังหวะ
นับ ๑-๑๐

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมเกมการศึกษา

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

การเล่นเกมภาพตัดต่อ
ครอบครัว

การเล่นเกม
นกกระยางขาเดียว

การเล่นเกมจําแนก
สมาชิกในครอบครัว
(เพศชาย-เพศหญิง)

บทบาทหน้าที่สมาชิก การวาดภาพด้วยสีเทียน การเล่นตามมุม
ในครอบครัว
การเป่าสี
ประสบการณ์
(เล่นเสรี)

การเล่นน้ํา-เล่นทราย การเล่นเกมสังเกต
รายละเอียดของภาพ
การทําความสะอาด

การปฏิบัติตนต่อ
บุคคลในครอบครัว

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(เล่นเสรี)

การเล่นเกมจิงโจ้
ขาเดียว

การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จํานวนที่เท่ากัน(๑-๒)

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(เล่นเสรี)

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

การเล่นเกมจับคู่ภาพ
อาชีพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)

การพิมพ์ภาพด้วย
กระดาษขยุ้ม
การตัดกระดาษ

5.

หน่วยครอบครัวมีสุข

อาชีพของบุคคลใน
ครอบครัว

การเขียนภาพ
การประดิษฐ์โมบาย
กระดาษ
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
๒. การเคลื่อนร่างกายประกอบอุปกรณ์(ไม้บล็อก)
๓. การเคลื่อนไหวแตะสัมผัสร่างกายประกอบเพลง
จังหวะดนตรี
๔. การเคลื่อนไหวร่างกายปฏิบัติเป็นผู้นํา ผู้ตาม
๕. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะนับ
๑-๑๐

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

๑. การพับสี การวาดภาพด้วยสีเทียน
๒. การปั้นดินน้ํามัน การตัด
๓. การวาดภาพด้วยสีเทียน การเป่าสี
๔. การพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ้ม
การตัดกระดาษ
๕. การเขียนภาพการประดิษฐ์โมบายกระดาษ

4.กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นในมุมประสบการณ์
(เสรี)

หน่วย
ครอบครัวมีสุข
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
5.กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมนกกระยางขาเดียว
๓. การเล่นน้ํา เล่นทราย
๔. การเล่นเกมจิงโจ้ขาเดียว
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

6.กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. การเล่นเกมภาพตัดต่อครอบครัว
๒. การเล่นเกมจําแนกสมาชิกในครอบครัว
๓. การเล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพการทําความสะอาด
๔. การเล่นเกมจับคู่ภาพกับจํานวนที่เท่ากัน (๑-๒)
๕. การเล่นเกมจับคู่ภาพอาชีพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการ
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
ตามข้อตกลงอย่าง
มีความสุข

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณ”หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. กําหนดสถานที่ในบริเวณที่ใช้ฝึก 2 แห่งเป็น
บ้าน 2 หลัง เช่นบ้านไม้ บ้านที่สร้างด้วยอิฐ
3. ตกลงสัญญาณกับเด็กดังนี้
- สัญญาณ “กลอง” ให้เดินไปที่บ้านไม้
- สัญญาณ “ตบมือ” ให้เดินไปที่บ้านที่สร้าง
ด้วยอิฐ
4. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตาม
จังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ในแต่ละ
ครั้งให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
กิจกรรม
(๒) การฟังและปฏิบัติ สมาชิกในครอบครัว 1. ครูชี้อ่านเนื้อเพลง “บ้านนี้มีรัก” ทีละวรรค
ประสบการณ์
ตามคําแนะนํา
ตั้งแต่ต้นจนจบ
มีอยู่หลายคนทุกคน
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “บ้านนี้มีรัก”
๑.ฟังและพูด
(๓) การฟังเพลง
เป็นสมาชิกในบ้าน
โต้ตอบเรื่อง
(๑๒)การเห็นแบบอย่าง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ๓. ครูนําบัตรภาพเครือญาติให้เด็กดูและให้
สมาชิกในบ้านได้ การอ่านที่ถูกต้อง
เด็กใช้บัตรภาพเล่นทายปริศนาคําทาย
พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า
๒. อ่านข้อความ
๓. ครูทายปริศนาคําทายเด็กวิ่งมาหยิบภาพตอบ
อา พี่ น้อง
ปริศนาคําทายแล้วยืนถือภาพไว้หน้าห้อง
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัดได้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะตามข้อตกลงอย่าง
มีความสุข

1. แผนภูมิเพลง
“บ้านนี้มีรัก”
2. ปริศนาคําทาย
๓. บัตรภาพเครือญาติ

สังเกต
๑. ฟังและพูดโต้ตอบ
สมาชิกในบ้านได้
๒. อ่านข้อความ
กวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
ได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทํากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะต่างๆ
ทํางานศิลปะอย่าง
มีความสุขได้สําเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเรียนรู้
เช่น ฉันเป็นคนแก่ เป็นแม่ของพ่อ
หลานหลานร้องอ๋อ รีบขอตอบไว้ (ย่า)
เด็กวิ่งมาหยิบภาพที่วางไว้ชูขึ้นแล้วตอบว่า
“ย่า”เพื่อนพูดตามจนสิ้นสุดปริศนาคําทาย
๔. เด็กและครูเล่นทายปริศนาคําทายจนจบบท
๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว
๕. ครูให้เด็กเตรียมภาพครอบครัวของตนมา
ในวันต่อไป
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
กิจกรรม ๒ กิจกรรมดังนี้
- การพับสี
- การวาดภาพสีเทียน
2. ครูแนะนําวิธีการพิมพ์ด้วยการพับให้เด็กหยดสี
ลงบนกระดาษหลายสีตามชอบแล้วพับ
กระดาษให้ปลายสองข้างชนกันใช้มือทั้งสอง
กดให้เรียบ
3. ให้เด็กคลี่กระดาษออกใช้สีเทียนต่อเติมภาพ
ให้สวยงาม
4. เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

สื่อ

1. สีเทียน
๒. กระดาษ
๓. สีน้ํา
๔. จานผสมสี

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุขได้สําเร็จเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

13
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม (๑) การเล่นอิสระ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(๑) การปฏิบัติให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
(๖) การต่อของชิ้น
เล่นเกมภาพตัดต่อ เล็กเติมในชิ้นใหญ่
จากการสังเกตได้ ให้สมบูรณ์และการ
แยกส่วน
(ภาพครอบครัว)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงในการเล่นตามมุม
สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
ประสบการณ์ตามความสนใจ
การเล่นร่วมกับเพื่อน
เช่น -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา -มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่
1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งคําแนะนําวิธีเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทํา
ความสะอาดร่างกาย

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

เกมภาพตัดต่อครอบครัว สังเกต
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพตัดต่อครอบครัว
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๓-๔ คนตามความ
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคย
ครอบครัว
เล่นแล้วและเกมจับคู่ภาพตัดต่อครอบครัว
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมภาพตัดต่อ
ครอบครัว
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษา
๕. ครูสรุปบทเรียนซักถามการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้
เด็กมีความประทับใจหรือมีปัญหาอะไรบ้าง
ร่วมกันเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหา
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์
อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่อง
สมาชิกในบ้านได้

(๒) การฟังและ
สมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตามคําแนะนํา การเปรียบเทียบจํานวน
(๓) การฟังเพลง
สมาชิกในครอบครัว
คําคล้องจอง
(๑๓) การจับคู่
เปรียบเทียบบุคคลใน
ครอบครัวตนเองกับ
ครอบครัวอื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ”หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่าทางนั้น
ทันที
2. ให้เด็กเลือกไม้บล็อกคนละ 1 ชิ้น
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวพร้อมกับใช้ไม้บล็อก
ประกอบการเคลื่อนไหวโดยไม่ให้ซ้ํากันเมื่อได้
ยินสัญญาณ”หยุด”ให้เด็กจับชาย-หญิง
4. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างบ้าน
5. แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านที่ตน
สร้างขึ้น
1. จัดเด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม
๒. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง“บ้านนี้มีรัก”
3. เด็กนําภาพสมาชิกในครอบครัวให้เพื่อนดู
และเล่าเรื่องครอบครัวจากภาพของตนทีละคน
จนครบ
๔.นับจํานวนสมาชิกในภาพครอบครัวของตนเอง
นําไปติดที่ป้ายแสดงผลงานหน้าห้องทีละคน
4.ให้เด็กเขียนเลขเท่าจํานวนสมาชิกในบ้านของ
ตนมาติดใต้ภาพครอบครัวของตน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. ไม้บล็อก

สังเกต
สนใจแสดงท่าทางตาม
จังหวะ และดนตรี

1. เพลงบ้านนี้มีรัก
2. ภาพสมาชิกใน
ครอบครัวที่นักเรียน
เตรียมมา

สังเกต
ฟังและพูดโต้ตอบ
เรื่องสมาชิกในบ้านได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การปั้นดินน้ํามัน
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

กิจกรรม
(๑) การเล่นอิสระ
เล่นตามมุม
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
กิจกรรม ๒ กิจกรรมดังนี้
- การปั้นดินน้ํามัน
- การตัด
2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการใช้กรรไกรในการตัด
ให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย
3. เด็กปั้นสมาชิกในครอบครัวของตนและใช้
กรรไกรตัดดินน้ํามันที่กดเป็นแผ่นใช้กรรไกรตัด
ตกแต่งเป็นเสื้อ กางเกงกับสมาชิกในครอบครัว
ที่เด็กปั้นตกแต่งให้สวยงาม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงในการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ
เช่น -มุมธรรมชาติศึกษา -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ -มุมเครื่องเล่นสัมผัส
๒. มุมหนังสือควรมีหนังสือเกี่ยวกับครอบครัว
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. ดินน้ํามัน
๒. ภาชนะรองผลงานปั้น ใช้กรรไกรตัด
๓. กรรไกรปลายมน
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้

สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวอยู่ เคลื่อนที่
กับที่ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว

(๕) การจําแนก
เกมการศึกษา
จําแนกเพศชาย- สิ่งต่างๆตามลักษณะ
เพศหญิงสมาชิกใน รูปร่าง
ครอบครัวได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสาธิตและอธิบายวิธีเล่นเกมนกกระยาง
ขาเดียว
๒. ให้เด็กเล่นเกมนกกระยางขาเดียวตามกติกา
ครูคอยให้ความช่วยเหลือและคอยดูแลให้เล่น
เกมอย่างปลอดภัย
2. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทํา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําการเล่นเกมเกมจําแนกภาพสมาชิก
ในครอบครัว
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 5-6 โดยให้หัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและ
เกมจําแนกภาพสมาชิกในครอบครัวสมาชิกใน
ครอบครัว
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่ม
๕. ครูสรุปบทเรียนซักถามการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้
เด็กมีความประทับใจหรือมีปัญหาอะไรบ้าง

เกมนกกระยางขาเดียว

สังเกต
กระโดดขาเดียวอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว

เกมจําแนกภาพสมาชิก
ในครอบครัว(เพศชายเพศหญิง)

สังเกต
การจําแนกเพศชายเพศหญิงสมาชิกใน
ครอบครัวได้
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
กิจกรรม
เคลื่อนที่
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมแสดง
ท่าทางตามจังหวะ
และดนตรีอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. กล้าพูดกล้า
แสดงออก
๒. อ่านข้อความ
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัดได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องให้จังหวะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
2. เพลงบ้าน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “บ้าน”
3. เด็กและครูตกลงท่าทางในการแตะสัมผัส
ร่างกาย เช่น แตะศีรษะ ไหล่ และเข่าเป็นต้น
4. เด็กแตะสัมผัสร่างกายประกอบเพลงบ้าน
5. เด็กปฏิบัติซ้ําอีกโดยอาจเปลี่ยนตําแหน่งที่
สัมผัสในร่างกายใหม่

(๓) การฟัง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก 1. ครูชี้อ่านคําคล้องจอง “หน้าที่ของเด็ก”
คําคล้องจอง
ในครอบครัว
2. เด็กและครูร่วมกันอ่านคําคล้องจอง ดังนี้
(๑๑) การอ่าน
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับคําคล้องจองโดยใช้คําถาม
ร่วมกัน
ดังนี้ เด็กช่วยคุณพ่อ คุณแม่ทําอะไรบ้าง
(๔) การเล่นบทบาท
ทําอย่างไร
สมมุติ
-กวาดบ้าน -ล้างจาน เก็บที่นอน ฯลฯ
4. ให้เด็กเลือกเล่นบทบาทสมมุติจากคําตอบ
เด็ก ๑ ข้อดังนี้
- เล่นบทบาทสมมุติกวาดห้องเรียน
- เล่นบทบาทสมมุติล้างจาน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ร่วมกิจกรรมแสดงท่าทาง
ตามจังหวะ และดนตรี
อย่างมีความสุข

1. คําคล้องจอง
สังเกต
๑. กล้าพูดกล้าแสดงออก
“หน้าที่ของเด็ก”
2. อุปกรณ์การทําความ ๒. อ่านข้อความ
กวาดตามองข้อความ
สะอาดในห้องเรียน
ตามบรรทัดได้
๓. เครื่องนอนของเด็ก
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพ
กิจกรรม
และการเล่นกับสี
ศิลปะสร้างสรรค์
ทํางานศิลปะอย่าง (๕) การทํากิจกรรม
มีความสุขได้สําเร็จ
ศิลปะ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมเล่นตามมุม (๑) การเล่นอิสระ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

กิจกรรมการเรียนรู้
- เล่นบทบาทสมมุติเก็บที่นอน
5. เด็กและครูร่วมกันสรุป ให้เด็กท่อง
คําคล้องจองหน้าที่ของเด็กอีกครั้ง
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
กิจกรรม ๒ กิจกรรมดังนี้
-การวาดภาพด้วยสีเทียน
-การเป่าสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่วิธีการเป่าสีดังนี้
-ให้นักเรียนนําพู่กันจุ่มสีนํามาหยดบนกระดาษ
-ใช้หลอดดูดน้ําเป่าสีให้สีกระจายไปรอบ
3. ให้เด็กทําซ้ําหลายๆจุดจนเต็มกระดาษรอให้
สีแห้งวาดตกแต่งตามชอบ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน
1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงในการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ
เช่น -มุมศิลปะ
-มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ -มุมเครื่องเล่นสัมผัส
๓. มุมศิลปะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดเพื่อให้เด็ก
ได้เล่น
2. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑.สีเทียน
๒.กระดาษ
๓.สีน้ํา
๔.จานผสมสี
๕.หลอดดูดน้ํา

สังเกต
ทํางานศิลปะอย่างมี
ความสุขได้สําเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การปฏิบัติให้
เล่นอย่างปลอดภัย
ปลอดภัยใน
ด้วยตนเอง
ชีวิตประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
เกมการศึกษา
เล่นเกมสังเกต
รายละเอียดภาพ
การทําความ
สะอาดได้

(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ
จากมุมมองที่ต่างกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นน้ํา-เล่นทราย
และข้อควรระวังอันตรายจากการเล่น
2. เล่นน้ํา-ทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
เข้าแถวทําความสะอาดร่างกาย

สื่อ
อุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นน้ํา

1. ครูแนะนําเกมสังเกตรายละเอียดภาพการทํา เกมสังเกตรายละเอียด
ความสะอาด
ภาพการทําความสะอาด
2. แบ่งเด็ก เป็นกลุ่มๆละ ๓-๔ คนตามความ
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคย
เล่นแล้วและเกมสังเกตรายละเอียดภาพการทํา
ความสะอาด
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมสังเกต
รายละเอียดภาพการทําความสะอาด
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

สังเกต
การเล่นเกมสังเกต
รายละเอียดภาพ
การทําความสะอาด
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
กิจกรรม
เคลื่อนที่
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะทําท่าเป็น
ผู้นํา ผู้ตาม
อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้
ด้วยตนเอง

(๒) การฟังและปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
(๓) การฟังเพลง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
เสียง “หยุด’ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กยืนเป็นวงกลมและเลือกอาสาสมัคร
ออกมาอยู่ในวงกลม 1 คน เป็นผู้นําทําท่า
เลียนแบบบุคคลในบ้าน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย เป็นต้น ส่วนนักเรียนอื่นทําท่าตามเมื่อ
ได้ยินสัญญาณ’หยุด’ให้หยุดการเคลื่อนไหว
ผู้นํากลับมาที่เดิม
3. หมุนเวียนให้เด็กคนอื่นออกมาเป็นผู้นํา
การเคลื่อนไหว
การปฏิบัติตนต่อบุคคล 1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ขอบคุณ ขอบใจ” เพลง
ในบ้าน เช่น การพูดคํา 2. เด็กและครูร่วมกันสนทนา เรื่องมารยาท
“ขอบคุณ ขอบใจ”
สุภาพ การแสดงความ
ในการพูด และการแสดงความเคารพ
เคารพ
โดยใช้คําถาม ดังนี้
- เด็กต้องปฏิบัติตนอย่างไรต่อบุคคลในบ้าน
- เด็กพูดกับผู้ใหญ่อย่างไร
- เมื่อผู้ใหญ่ให้ของเด็กต้องทําอย่างไร
3. ครูสาธิตการไหว้ให้นักเรียนปฏิบัติตาม
4. เด็กจับคู่ฝึกการไหว้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจแสดงท่าทาง
ตามจังหวะและดนตรีได้

สังเกต
การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

กิจกรรมเล่นตามมุม (๑)การเล่นอิสระ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้

กิจกรรมการเรียนรู้
5.. ครูและเด็กร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนต่อบุคคล
ในบ้านและให้เด็กไปถามคุณพ่อกับคุณแม่ว่ามี
อาชีพอะไรบ้างนํามาเล่าให้เพื่อนฟังในวันพรุ่งนี้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
กิจกรรม ๒ กิจกรรม
-การพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ้ม
-การตัดกระดาษ
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่วิธีการพิมพ์ภาพด้วย
กระดาษขยุ้มดังนี้
-ขยุ้มกระดาษนําไปจุ่มสีและนํามากดที่
กระดาษตามตําแหน่งที่ต้องการ(ห้ามใช้
กระดาษที่จุ่มสีแล้วไปจุ่มสีอื่น)ทําจนครบตามที่
ต้องการ
3. เด็กนํากระดาษสีมาตัดตกแต่งเช่นเป็นใบ เป็น
แจกัน ฯลฯ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงาน
1. เด็กและครูสร้างข้อตกลงในการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ
เช่น -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา -มุมบทบาทสมมุติ
2. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อ

1.สีน้ํา
2.กระดาษ
3.จานสี
4.กรรไกร
4.เศษกระดาษต่างๆ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๑) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียวอยู่ อยู่กับที่
กับที่ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพกับ
จํานวนที่เท่ากัน
(๑-๒)ได้

(๑๓) การจับคู่และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูสาธิตและอธิบายวิธีเล่นเกม ดังนี้
เกมนกกระยาง
๒. ให้เด็กเล่นเกมกระต่ายขาเดียวตามกติกา
ครูคอยให้ความช่วยเหลือและคอยดูแลให้เล่น
เกมอย่างปลอดภัย
2. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทํา
ความสะอาดร่างกาย
การเกมจับคู่ภาพกับ
1. ครูแนะนําเกมภาพกับจํานวนที่เท่ากัน
จํานวนที่เท่ากัน (๑-๒)
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๓-๔ คนตามความ
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่น
มาแล้วและเกมจับคู่ภาพกับจํานวนที่เท่ากัน
3. เด็กเล่นโดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
กับจํานวนที่เท่ากัน
4. ครูใช้สัญญาณหมดเวลาเด็กกับเกมการศึกษา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การกระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการ
ทรงตัว
สังเกต
การเกมจับคู่ภาพกับ
จํานวนที่เท่ากัน (๑-๒)
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
และดนตรี
นับ ๑-๑๐ได้
อย่างมีความสุข
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ
ของคนในครอบครัว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๘) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน

(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึก
ความต้องการ

อาชีพของบุคคล
ในครอบครัว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระพร้อมทั้ง
นับปากเปล่า ๑-๑๐ ตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุดในแต่ละครั้งให้เด็กที่กําลัง
เคลื่อนไหวหยุดอยู่นิ่งๆแล้วตบมือนับ๑-๑๐
เป็นจังหวะ
3. ให้เด็กปฏิบัติซ้ําตามข้อ 2 อีก
1. ครูให้เด็กดูภาพบุคคลอาชีพต่างๆ
2. เด็กบอกชื่ออาชีพแต่ละอาชีพจากภาพ
3. เด็กออกมาเล่าอาชีพของคุณพ่อคุณแม่
หมุนเวียนจนครบ
4. เด็กวาดภาพอาชีพของคุณพ่อคุณแม่
(ตามความคิดและความสามารถของเด็ก)
5. นําภาพที่วาดติดที่กระดานเคลื่อนที่ให้อยู่ใน
กลุ่มอาชีพเดียวกัน
6. เด็กร่วมกันนับจํานวนแต่ละอาชีพว่าอาชีพใด
มากที่สุด อาชีพใดน้อยที่สุด

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะและดนตรี
นับ ๑-๑๐ได้
อย่างมีความสุข

1. ภาพบุคคลอาชีพต่างๆ
2. กระดาษ
3. สีเทียน
4. กระดานเคลื่อนที่

สังเกต
ฟังและพูดโต้ตอเกี่ยวกับ
เรื่องอาชีพของคน
ในครอบครัวได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

กิจกรรมเล่นตามมุม (๑) การเล่นอิสระ
เล่นร่วมกับเพื่อนได้ (๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ กิจกรรม ๒
กิจกรรม
-การเขียนภาพ
- การประดิษฐ์โมบายกระดาษ
2. ครูแนะนําอุปกรณ์” การประดิษฐ์โมบาย
กระดาษ” และสาธิตขั้นตอนการทํา
-เด็กเลือกวาดรูปทรงที่สนใจคนละ ๑-๒ รูป
-เด็กระบายสีตกแต่งรูปทรงโดยใช้กรรไกร
ตัดตามรูปทรงเจาะรูร้อยเชือกนําไปผูกกับเชือก
ยาว ๔ นิ้วสลับรูปทรงให้สวยงามนําไป
ประดับห้อง
3. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
และนําผลงานไปติดแสดง

สื่อ
1. ดินน้ํามัน
2. กระดาษ
3. กรรไกร
4. เชือกยาว 2 ฟุต 1
เส้น
5. เชือกยาว 4 นิ้ว 5
เส้น

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง

1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงในการเล่นตามมุม
สื่อตามมุมประสบการณ์ สังเกต
ประสบการณ์ตามความสนใจ
การเล่นร่วมกับเพื่อน
เช่น -มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
-มุมเกมการศึกษา -มุมบทบาทสมมุติ
2. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเล่นเครื่อง
เล่นและทํา
เล่นอย่าง
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพ
อาชีพกับ
สัญลักษณ์
(บัตรคํา-บัตร
ตรวจสอบ) ได้

(๑๓) การจับคู่
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทํา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพอาชีพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ5-6คนตามความ
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคย
เล่นมาแล้วและเกมจับคู่ภาพอาชีพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)
3. นักเรียนเล่นเกมโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
อาชีพกับสัญลักษณ์(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษา

สื่อ
เครื่องเล่นสนาม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
เล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

เกมจับคู่ภาพอาชีพกับ สังเกต
สัญลักษณ์(บัตรคํา-บัตร การเล่นเกมจับคู่ภาพ
ตรวจสอบ)
อาชีพกับสัญลักษณ์
(บัตรคํา-บัตรตรวจสอบ)

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ชื่อ – สกุล
12.จับคู่ภาพได้

11.เล่นเกมภาพตัดต่อจากการสังเกต
ได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
10.อ่านคํา ข้อความกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัดได้

9.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวหับเรื่อง
ครอบครัวได้

8.เล่นร่วมกับเพื่อนได้

7.ปฏิบัติตมตามมารยาทไทยด้วย
ตนเองได้

6.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุขได้
สําเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
5.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
ทําท่าเป็นผู้นํา ผู้ตามอย่างมีความสุข

4.กล้าพูดกล้าแสดง

3.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดยไม่เสีย
การทรงตัว

1.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัย
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง

12.จับคู่ภาพได้

11.เล่นเกมภาพตัดต่อจากการสังเกต
ได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
10.อ่านคํา ข้อความกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัดได้

9.ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวหับเรื่อง
ครอบครัวได้

8.เล่นร่วมกับเพื่อนได้

7.ปฏิบัติตมตามมารยาทไทยด้วย
ตนเองได้

6.ทํางานศิลปะอย่างมีความสุขได้
สําเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
5.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
ทําท่าเป็นผู้นํา ผู้ตามอย่างมีความสุข

4.กล้าพูดกล้าแสดง

3.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดยไม่เสีย
การทรงตัว

1.เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัย
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๕ ครอบครัวมีสุข ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (ต่อ)
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

13
14
15
16
17
18
19
20
คําอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม

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

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

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

รายการ

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

คณิตศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์

-ทักษะการสังเกต

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

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๖ อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด

อาหารมีหลากหลายชนิดสามารถจําแนกออกเป็น 5 หมู่ อาหารแต่ละหมู่ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายคนเราทั้งสิ้น และอาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่แตกต่างกัน ใน
การรับประทานอาหาร เราควรรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ และเป็นอาหารที่สะอาด การปรุงอาหารมีหลายวิธี เช่น ต้ม ผัด แกง ทอด เป็นต้น

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
1. เล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
ด้วยตนเอง
และมีสุขนิสัยที่ดี
2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1.4 รับลูกบอลโดย
ใช้มือทั้ง 2 ข้าง

มาตรฐานที่ 2
2.2ใช้มือ – ตา
2.2.1.ใช้กรรไกรตัด
กล้ามเนื้อใหญ่และ ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษตามแนว
กล้ามเนื้อเล็ก
เส้นตรงได้
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ได้
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน การ
เตะ
3.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
เส้นตรงได้
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการ
ร้อยวัสดุ
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สาระที่ควรเรียนรู้
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่
แตกต่างกัน เช่น ขม หวาน เปรี้ยว
เค็ม เผ็ด
3. สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
4. ประโยชน์ของอาหาร
5. วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม
ผัด แกง ทอด
6. การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้
หมูสับ
7. การจําแนกและจัดกลุ่มอาหาร
แต่ละชนิดออกเป็นหมู่
8. การเรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์
9. นับปากเปล่า 1 – 10
10. นับและแสดงจํานวน 3
11. จับคู่และเปรียบเทียบ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมได้บาง
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

5. สนใจมีความสุขและ 1.4.3 จินตนาการและความคิด
แสดงออกผ่านงานศิลปะ สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ
(๕) การทํางานศิลปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
6.สนใจ มีความสุข และ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ดนตรี คําสั่ง คําบรรยาย (3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ

6.1 ช่วยเหลือตนเอง 6.1.2 รับประทาน
ในการปฏิบัติกิจวัตร อาหารด้วยตนเอง
ประจําวัน

7. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 8 อยู่ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง กับผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
8.3 ปฏิบัติตน
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
เบื้องต้นในการเป็น ผู้นําและผู้ตามได้ด้วย
สมาชิกที่ดีของสังคม ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
8. เล่นหรือทํางาน
1.2.2 การเล่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้ (1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้นํา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
และสังคม

มาตรฐานที่ 10 มี 10.1มีความสามารถ
ความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

10. บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

10.1.1 บอกลักษณะ
และส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้
12. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน

10.1.3 จําแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

11. จําแนกและจัดกลุ่ม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
อาหารได้
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จําแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

10.1.4 เรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4 ลําดับ

13. ประกอบอาหารต้ม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
จืดเต้าหู้สับตามลําดับ
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ขั้นตอนได้
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
14. เรียงลําดับสิ่งของ 1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
หรือเหตุการณ์ได้อย่าง ท้องถิ่นและความเป็นไทย
น้อย 4 ลําดับ
(3) การประกอบอาหารไทย
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สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
วันที่
1

2

3

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-เด็กนําเสนออาหารที่
- การปฏิบัติตนเป็นผู้นํา เตรียมมาจากบ้าน
ผู้ตาม
-สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
หลัก 5 หมู่
-ครูนําแกงจืดตําลึงหมู
สับให้เด็กแยก
ส่วนประกอบตาม
อาหารหลัก 5 หมู่
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - เด็กชิมอาหารชนิด
- การปฏิบัติตามคําสั่ง ต่าง ๆ คือ น้ําซุปต้ม
มะระ น้ําเชื่อม น้ําเกลือ
พริกไทย และน้ํามะนาว
-สนทนาสรุปเกี่ยวกับ
รสชาติของอาหาร
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -สนทนามารยาทในการ
- ทําท่าทางตาม
รับประทานอาหาร
จินตนาการประกอบคํา -แสดงบทบาทสมมุติ
บรรยาย
เกี่ยวกับมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
-จําแนกกลุ่มจัดทํา
แผนภูมิสุขนิสัยและ
มารยาทที่ดีและไม่ดี

ศิลปะสร้างสรรค์
-ระบายสีภาพอาหาร
หลัก 5 หมู่
-ทําสมุดภาพรูปผลไม้

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
ห้องเรียน

-พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ
-ทําสมุดภาพรูปผัก

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมอาหารรวมกลุ่ม เกมบิงโกอาหารหลัก
ห้องเรียน
5 หมู่

-พับสี
-ปั้นดินน้ํามัน

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นโยนบอล รับบอล
ห้องเรียน
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เกมการศึกษา
เกมจําแนกอาหารหลัก
5 หมู่

เกมภาพตัดต่อมารยาท
ในการรับประทาน
อาหาร

วันที่

4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
ในการรับประทาน
อาหาร
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -วิทยากรบรรยาย
- การเคลื่อนไหว
ประโยชน์ของอาหาร
ประกอบอุปกรณ์
-อภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของอาหาร
-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-นําภาพอาหารที่
- การเคลื่อนไหวหลบ ประกอบอาหารด้วย
สิ่งกีดขวาง
วิธีการ ต้ม ผัด แกง
ทอด ให้เด็กดู
-สนทนาถึงวิธีการ
ประกอบอาหาร
-ลงมือประกอบอาหาร
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับตาม
ขั้นตอน

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

-วาดภาพด้วยสีน้ํา
-ตัดภาพทําเมนูอาหาร

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเกมปิดตาหาเพื่อน
ห้องเรียน

เกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์

-วาดภาพการทําต้มจืด
เต้าหู้หมูสับ
-หยดสี

เล่นมุมประสบการณ์ใน -เล่นน้ํา เล่นทราย
ห้องเรียน

เกมจําแนกอาหารตาม
วิธีการประกอบอาหาร
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การปฏิบัติตนเป็นผู้นําผู้ตาม
2. การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง
3. การทําท่าทางตามจินตนาการประกอบ
คําบรรยาย
4. การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
5. การเคลื่อนไหวหลบสิ่งกีดขวาง
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. อาหารหลัก 5 หมู่
2. รสชาติของอาหาร
3. สุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
4. ประโยชน์ของอาหาร
5. วิธีการประกอบอาหาร
6. การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ระบายสีภาพอาหารหลัก 5 หมู่ ทําสมุดภาพรูปผลไม้
2. พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ทําสมุดภาพรูปผัก
3. พับสี ปั้นดินน้ํามัน
4. ภาพด้วยสีน้ํา ตัดภาพทําเมนูอาหาร
5. วาดภาพการทําต้มจืดเต้าหู้หมูสับ หยดสี

หน่วยอาหารดีมี
ประโยชน์
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. การเล่นเกมอาหารรวมกลุ่ม
3. การเล่นโยนบอล รับบอล
4. การเล่นเกมปิดตาหาเพื่อน
5. การเล่นน้ํา เล่นทราย
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1. เกมจําแนกอาหารหลัก 5 หมู่
2. เกมบิงโกอาหารหลัก 5 หมู่
3. เกมภาพตัดต่อมารยาทในการรับประทานอาหาร
4. เกมเรียงลําดับเหตุการณ์
5. เกมจําแนกอาหารตามวิธีการประกอบอาหาร

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (2) การปฏิบัติตน
จังหวะ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ และสังคม
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ตามได้ด้วยตนเอง
ท่านั้นทันที
2. เด็กออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มยืนเป็นวงกลม
หันหน้าเข้ากลางวงแล้วเลือกอาสาสมัครของ
แต่ละวงออกมายืนตรงกลางเป็นผู้นําทําท่าทาง
ตามจังหวะที่ครูเคาะ ให้เด็กอื่นทําตามผู้นําของ
ตนเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ผู้นําทั้ง 2 กลับไป
ที่เดิม หมุนเวียนให้เด็กอื่นออกมาเป็นผู้นําทํา
ท่าทางบ้าง
กิจกรรมเสริม
(5) การคัดแยก
1. อาหารหลัก 5 1. เด็กนําอาหารมาจากบ้านคนละ 1 ชนิดมา
ประสบการณ์
การจัดกลุ่ม และ หมู่
นําเสนอให้เพื่อนฟังว่าชื่ออาหารอะไร
-จําแนกและจัดกลุ่ม
การจําแนกสิ่งต่างๆ หมู่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ 2. ครูนําอาหารของจริงมาวางไว้ 5 กอง กองละ
อาหารได้
ตามลักษณะและ ถั่ว นม
ละ 3 ชนิด พร้อมให้เด็กช่วยกันนับว่าอาหารแต่
รูปร่าง รูปทรง
หมู่ 2 ข้าว แป้ง
ละกองมีจํานวนเท่าไร สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
น้ําตาล เผือก มัน แต่ละหมู่ ว่าแต่ละหมู่มีอะไรบ้าง
หมู่ 3 ผักต่างๆ
3. ครูนําแกงจืดตําลึงหมูสับมาแยกส่วนประกอบ
หมู่ 4 ผลไม้ต่างๆ ออกตามอาหารหลัก 5 หมู่ให้เด็กดู คือ ตําลึง
หมู่ 5 ไขมันจาก
เป็นผักให้เกลือแร่และวิตามิน วุ้นเส้นเป็นแป้งให้
สัตว์และพืช
คาร์โบไฮเดรต หมูเป็นเนื้อสัตว์ให้โปรตีน
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สื่อ

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นําผู้ตาม

1. อาหารของจริง
หมู่ที่ 1 ได้แก่ นม
เนื้อหมู ไข่
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง
ขนมปัง
หมู่ที่ 3 กะหล่ําปลี
ผักบุ้ง แครอท
หมู่ที่ 4 ส้ม กล้วย
แอปเปิ้ล
หมู่ที่ 5 น้ํามันพืช

สังเกต
-การจําแนกและจัด
กลุ่มอาหาร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
2. นับและแสดง
กระเทียมเจียวมีน้ํามันให้ไขมัน จากนั้นให้เด็กๆ เนย กะทิ
จํานวน 3
ทดลองแยกส่วนประกอบของอาหารที่เด็กนํามา 2. ภาพอาหารหลัก
ออกตามอาหารหลัก 5 หมู่
ทั้ง 5 หมู่
4. ครูนําแผนภาพอาหารหลัก 5 หมู่ให้เด็กดู
บอกเด็กว่าในแต่ละหมู่มีอาหารชนิดใดบ้าง และมี
ประโยชน์อย่างไร
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และการ
ร้อยวัสดุ

กิจกรรมเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
เล่นหรือทํางานร่วมกับ (3) การเล่นตามมุม
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ระบายสีภาพอาหารหลัก 5 หมู่ การทําสมุดภาพรูป
ผลไม้
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การทําสมุดภาพรูป
ผลไม้”

3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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1. กระดาษ A4
2. ภาพ อาหารหลัก
5 หมู่
3. สีไม้
4. กระดาษสี
5. กาว
6. รูปผลไม้
7. กรรไกร

การประเมินผล

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

กิจกรรมเกมการศึกษา
จําแนกและจัดกลุ่ม
อาหารได้

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

(5) การคัดแยก
การจําแนกและ
การจัดกลุ่ม และ จัดกลุม่ อาหาร
การจําแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจําแนกอาหารหลัก 5 หมู่
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจําแนกอาหาร
หลัก 5 หมู่
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา
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การประเมินผล
สังเกต
การเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

1. เกมจําแนกอาหาร สังเกต
หลัก 5 หมู่
-การจําแนกและ
2. เกมการศึกษาชุด จัดกลุ่มอาหาร
เดิม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (4) การเล่น
ดนตรี คําสั่ง คําบรรยาย บทบาทสมมุติ
ได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัสได้

(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้

รสชาติของอาหาร
เช่น ขม หวาน
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. สมมุติ 3 มุมในห้องเรียนเป็นสวนผลไม้
สวนผัก เล้าไก่
3. ให้เด็กสมมุติตนเองเป็นไข่เคลื่อนไหวตาม
จังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหว
แล้วฟังคําสั่งจากครู เช่น ถ้าครูพูดว่าจะ
รับประทานส้มหรือไปเก็บมะม่วง ให้ทุกคนเข้าไป
นั่งในมุมสวนผลไม้ ถ้าครูพูดว่าไปเก็บผักบุ้งหรือ
ไปปลูกผักคะน้าให้ทุกคนเข้าไปนั่งในมุมสวนผัก
ถ้าครูว่าไปเก็บไข่หรือทําเสียงร้องไก่ ให้ทุกคนเข้า
ไปนั่งในมุมเล้าไก่
4. ให้เด็กทํากิจกรรมในข้อ 2 ซ้ําอีก 2-3 ครั้ง

สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบคําสั่ง

1. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับรสชาติอาหาร
ต่างๆ ที่เด็กเคยรับประทาน
2. เด็กๆ ชิมอาหารชนิดต่างๆ ที่ครูนํามา คือ น้ํา
ซุปต้มมะระ น้ําเชื่อม น้ําเกลือ พริกไทย และน้ํา
มะนาว
3. เด็กๆ บอกรสชาติที่ตนเองได้ชิมว่ามีรส

สังเกต
การบอกรสชาติ
อาหารที่ชิม
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1. น้ําซุปต้มมะระ
2. น้ําเชื่อม
3. น้ําเกลือ
4. พริกไทย
5. น้ํามะนาว

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
ประสาทสัมผัส
อะไรบ้าง และเมื่อได้ชิมรสชาติต่างๆ แล้วนึกถึง
อย่างเหมาะสม
อาหารชนิดใด เช่น เค็มนึกถึงเกลือ น้ําปลาหวาน
นึกถึงน้ําตาล
4. เด็กและครูสรุปเกี่ยวกับรสชาติของอาหารว่ามี
รสหวาน รสขม รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสเผ็ด
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าเมื่อชิมรสชาติหวาน
อาหารที่เรานึกถึง คือ น้ําตาล รสเปรี้ยวคือ
มะนาว รสเค็มคือเกลือ รสขมคือมะระ รสเผ็ดคือ
พริก และอาหารบางชนิดเราจะมีเครื่องปรุงไว้
สําหรับปรุงรสอาหารให้อร่อยขึ้น ถูกปากเรามาก
ขึ้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว เครื่องปรุงที่ใช้สําหรับปรุง
อาหาร คือ น้ําตาล น้ําปลา พริกป่น น้ําส้มสายชู
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ การทําสมุดภาพรูปผัก
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การทําสมุดภาพ
รูปผัก”
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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สื่อ

การประเมินผล

6. ช้อนแจกเด็กคน
ละ1คัน
7. ภาพอาหารชนิด
ต่าง ๆ เช่น มะระ
อ้อย เกลือ พริกไทย

1. กระดาษ A4
2. สีโปสเตอร์
3. กระดาษสี
4. กาว
5. พู่พัน
6. จานสี
7. รูปผัก
8. กรรไกร

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ
การร้อยวัสดุ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
เล่นหรือทํางานร่วมกับ (3) การเล่นตามมุม
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การปฏิบัติตน
เล่นและทํากิจกรรม
ให้ปลอดภัยใน
อย่างปลอดภัยได้ด้วย กิจวัตรประจําวัน
ตนเอง
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สื่อ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมเกมอาหาร เกมอาหารรวมกลุ่ม
รวมกลุ่ม พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ชื่อต้ม
ยํากุ้ง กลุ่มที่ 2 ชื่อผัดไทย
3. ครูออกคําสั่ง “อาหารรวมกลุ่ม 5 คน” ให้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 รวมกันให้ครบ 5 คน
แล้วนั่งลงและใน 5 คน ต้องมีเด็กกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 รวมกัน ถ้าเป็นกลุ่มที่ 1 ทั้งหมดหรือ
กลุ่มที่ 2 ทั้งหมดถือว่าผิดกติกาให้ตัดออกจาก
เกม
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
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สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่
การจับคู่และ
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ และการเรียงลําดับ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูแนะนําเกมบิงโกอาหารหลัก 5 หมู่
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมบิงโกอาหาร
หลัก 5 หมู่
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม
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สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1)การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2)การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2)การแสดง
ดนตรี คําสั่ง คําบรรยาย ความคิดสร้างสรรค์
ได้
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
รับ ประทานอาหารด้ ว ย
ตนเองได้

(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
(2) การเล่น
บทบาทสมมุติ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กทําท่าทางตามจินตนาการโดยครู
บรรยายว่า “วันนี้เด็กๆจะต้องไปเก็บผลไม้ใน
สวน จึงไปหยิบตะกร้าแล้วเดินข้ามท้องร่องเข้าไป
เก็บผลไม้ใส่ตะกร้าทีละผล1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10 เมื่อได้ผลไม้ครบ 10 ผล ก็แบกขึ้นบ่า
เดินกลับบ้านด้วยความระมัดระวัง เมื่อถึงบ้านก็
เหนื่อยค่อยๆวางตะกร้าลงแล้วไปอาบน้ําแต่งตัว
มานอนพัก”
สุขนิสัยและ
1. ท่องคําคล้องจอง อาหารมีประโยชน์
มารยาทในการ
2. ครูนําภาพสุขนิสัยที่ดีและไม่ดีในการ
รับประทานอาหาร รับประทานอาหารมาให้ดู
3. ครูสนทนากับเด็กว่าเวลารับประทานอาหาร
เราควรปฏิบัติตนอย่างไร และไม่ควรปฏิบัติตน
อย่างไร
4. เด็กๆ จําแนกภาพมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
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สื่อ
เครื่องเคาะจังหวะ
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สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบคําบรรยาย

1. คําคล้องจอง
สังเกต
อาหารมีประโยชน์
-ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น
2. รู ป ภาพมารยาท อาหารด้วยตนเอง
และสุขนิสั ยที่ ดี และ
มารยาทและสุขนิสั ย
ที่ ไ ม่ ดี ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร
3. อุ ป กรณ์ ใ นการ
รับประทานอาหาร

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

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

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

5. เด็กอาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
4.โต๊ ะ อาหาร และ
เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร โดย อาหารต่างๆ
ให้เด็กคนอื่นๆ สังเกตการปฏิบัติตนตามมารยาท
ในการรับประทานอาหารว่ามีความถูกต้องหรือไม่
6. ครูและเด็กช่วยกันสรุปสุขนิสัยและมารยาทที่
ดีในการรับประทานอาหาร โดยการจําแนกภาพ
และจัดทําชาร์ตสุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กระดาษ A4
การพับสี และการปั้นดินน้ํามันรูปผลไม้
2. สีโปสเตอร์
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การพับสี”
3. พู่กัน
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
4. จานสี
กิจกรรมตามความสนใจ
5. ดินน้ํามัน
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม 6. กระดานรองปั้น
เล่าผลงาน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สังเกต
1. พฤติกรรมความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การกล้าแสดงออก
ในการเล่าเรื่องเพื่อ
นําเสนอผลงาน

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
(4) การเคลื่อนไหว
-รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง ที่ใช้ประสาน
สองข้างได้
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ ใน
การขว้าง การจับ
การโยน การเตะ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

(6) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์ และ
การแยกชิ้นส่วน

การนําชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมโยนบอล รับ เกมโยนบอล รับบอล สังเกต
บอล พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
การรับลูกบอลโดยใช้
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆ กัน ให้ฝ่ายที่ 1
มือทั้งสองข้าง
โยนลูกบอลให้ฝ่ายตรงข้าม ถ้าฝ่ายตรงข้ามรับ
บอลได้แสดงว่าได้ 1 คะแนน
3. สลับกันโยนลูกบอลจนครบ 10 ลูก ทีมใดรับ
ได้มากกว่าถือว่าชนะ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมภาพตัดต่อมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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1. เกมภาพตัดต่อ
มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ (2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (3) การเคลื่อนไหว
ดนตรี คําสั่ง คําบรรยาย พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมได้บาง
สถานการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูแจกจานกระดาษให้เด็กคนละ 1 ใบ และ
ให้เด็กเคลื่อน-ไหวร่างกายประกอบจานกระดาษ
และห้ามให้จานกระดาษตกพื้น
3. ครูให้จังหวะโดยการตีกลองถ้าตีช้าให้
เคลื่อนไหวช้า ถ้าตีเร็วให้เคลื่อนไหวเร็ว ถ้าเคาะ
2 ครั้งติดกันให้หยุดนิ่ง
(3) การฟังเพลง
ประโยชน์ของ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง“อาหารดีมี
นิทาน คําคล้องจอง อาหาร
ประโยชน์”และให้เด็กบอกชนิดของอาหารที่มีใน
บทร้อยกรองหรือ - เนื้อสัตว์ ไข่ นม เพลงว่ามีอะไรบ้าง
เรื่องราวต่างๆ
ช่วยให้ร่างกาย
2. ครูแนะนําวิทยากร (คุณหมอ สาธารณสุข
(6) การพูดอธิบาย เจริญเติบโตและ
นักโภชนาการ) ให้เด็กๆ รู้จัก และให้เด็กๆ
เกี่ยวกับสิ่งของ
ช่วยซ่อมแซมส่วนที่ แนะนําตัวเอง
เหตุการณ์ และ
สึกหรอ
3. วิทยากรและเด็กสนทนาร่วมกันว่าอาหาร
ความสัมพันธ์ของ - ข้าว แป้ง น้ําตาล แต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแตกต่าง
สิ่งต่างๆ
ให้พลังงานแก่
กัน
ร่างกาย
4. วิทยากรสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร
- น้ํามัน เนย ให้
แต่ละชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
พลังงานและความ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของเด็ก
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. จานกระดาษ
การแสดงความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะและ
ดนตรี

1. เพลง อาหารดีมี สังเกต
ประโยชน์
-การกล้าพูด
2. คําคล้องจอง
กล้าแสดงออก
อาหารของเรา
3. วิทยากร(คุณหมอ
สาธารณสุข นัก
โภชนาการ)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
อบอุ่นแก่ร่างกาย 5. เด็กๆ ร่วมกันท่องคําคล้องจอง“อาหารของ
- ผักและผลไม้ ช่วย เรา” และให้อาสาสมัครออกมากล่าวขอบคุณ
ป้องกันโรค ช่วยให้ วิทยากร ที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆ
ขับถ่ายได้สะดวก
และช่วยบํารุง
ผิวพรรณ
(2)การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และการ
ร้อยวัสดุ

1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วาดภาพด้วยสีน้ํา การตัดภาพทําเมนูอาหาร
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
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สื่อ

1. กระดาษ A4
2. พู่กัน
3. สีน้ํา
4. แผ่นภาพโฆษณา
ของห้างร้าน
5. กาว
6. กรรไกร

การประเมินผล

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
เล่นหรือทํางานร่วมกับ (3) การเล่นตามมุม
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน

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

สื่อ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
ผ้าปิดตา
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. ให้เด็ก 1 คน ยืนกลางวง และใช้ผ้าปิดตา
เด็กที่เหลือยืนเป็นวงกลมล้อมรอบคนที่มีผ้าปิดตา
3. คนที่มีผ้าปิดตาต้องเดินไปจับเพื่อนที่ยืน
ล้อมรอบ และทายว่าคนที่ตนเองจับนั้นคือใคร
4. ก่อนทายให้คนที่มีผ้าปิดตาถามคําถามคนที่
โดนจับได้ เช่น เธอเป็นคนที่ชอบทานไข่เจียวใช่
หรือไม่ เธอตัวโตที่ สุดในห้องใช่หรือไม่ คนที่
เพื่อนจับต้องตอบคําถามที่ เพื่อนถามด้วย
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สังเกต
การเล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (14) การบอกและ การเรียงลําดับ
-เรียงลําดับสิ่งของหรือ เรียงลําดับ
เหตุการณ์
เหตุการณ์ได้อย่างน้อย กิจกรรมหรือ
4 ลําดับได้
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับเหตุการณ์เกี่ยวกับ
อาหาร
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 4 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มที่เหลือ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมเรียงลําดับ
เหตุการณ์เกี่ยวกับ
อาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
-การเรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
ได้อย่างน้อย 4 ลําดับ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (2) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
สนใจ มีความสุข และ (1) การฟังเพลง
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว การร้องเพลง และ
ประกอบเพลง จังหวะ การแสดงปฏิกิริยา
ดนตรี คําสั่ง คําบรรยาย โต้ตอบเสียงดนตรี
ได้
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูจัดเตรียมวางขวดน้ําไว้ ในบริเวณที่เด็กทํา
กิจกรรม จํานวน 10 ขวด ให้เด็กๆช่วยกันนับ
จํานวนขวดน้ํา
3. ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
กินผักผลไม้ ขณะเคลื่อนไหวต้องระวังไม่ให้โดน
สิ่งกีดขวางที่ครูวางไว้
3. เมื่อเพลงหยุดให้เด็กๆ หยุดนิ่ง
กิจกรรมเสริม
(3) การประกอบ 1. วิธีการประกอบ 1. ครูนําภาพผัดผักรวมมิตร แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
ประสบการณ์
อาหารไทย
อาหาร เช่น ต้ม ผัด ปลาทูทอด ต้มยํากุ้ง มาให้เด็กดู
-ประกอบอาหารต้มจืด (14) การบอกและ แกง ทอด
2. สนทนาเกี่ยวกับชื่ออาหาร ส่วนประกอบ และ
เต้าหู้หมูสับตามขั้นตอน เรียงลําดับ
2. การประกอบ
วิธีการปรุงอาหาร
ได้
กิจกรรมหรือ
อาหารต้มจืดเต้าหู้ 3. เด็กและครูตกลงร่วมกันว่าวันนี้จะทําอาหาร
เหตุการณ์ตาม
หมูสับ
ประเภทต้มคือ“แกงจืดเต้าหู้หมูสับ”
ช่วงเวลา
4. เด็กร่วมกันแนะนําส่วนประกอบในการทํา
“แกงจืดเต้าหู้หมูสับ”
5.ครูอธิบายขั้นตอนการทํา “แกงจืดเต้าหู้หมูสับ”
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สื่อ

การประเมินผล

1. ขวดน้ํา 10 ขวด สังเกต
2. เครื่องเล่นเพลง การแสดงความสนใจ
3. เพลง กินผักผลไม้ มีความสุข และแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

1. เตาแก๊ส
2. หม้อ
3. กระบวย
4. หมูสับ
5. ผักกาดขาว
6. เต้าหู้ไข่
7. น้ําปลา
8. ต้นหอม
9. ผักชี

สังเกต
-การประกอบอาหาร
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
ตามขั้นตอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

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

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

6. เด็กและครูร่วมกันทํา “แกงจืดเต้าหู้หมูสับ”
ตามขั้นตอน
7. ครูสรุปว่าวิธีการประกอบอาหารโดยการต้ม
ต้องใช้ภาชนะใส่น้ําตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่อาหาร
ลงไป การผัด คือ การนําอาหารมาผัดกับน้ํามัน
และปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่าง ๆ การทอด คือ
การนําอาหารลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อน
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วาดภาพขั้นตอนการทําต้มจืดเต้าหู้หมูสับ การ
หยดสี
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น

10. ภาพผัดผักรวม
มิตร
11. ภาพแกงจืด
เต้าหู้หมูสับ
12. ภาพปลาทูทอด
13. ภาพต้มยํากุ้ง

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

29

1. กระดาษ A4
2. ดินสอ
3. สีไม้
4. สีน้ํา
5. จานสี
6. หลอดหยด

การประเมินผล

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าแสดงออกใน
การเล่าเรื่องเพื่อ
นําเสนอผลงาน
- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.เล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
2.เล่นและทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

กิจกรรมเกมการศึกษา
จําแนกและจัดกลุ่ม
อาหารได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(๒) การเล่นและ
การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่มอาหาร
การจัดกลุ่ม และ ตามวิธีการ
การจําแนกสิ่งต่างๆ ประกอบอาหาร
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. เด็กและครูสร้างข้อตกลงในการเล่นน้ํา
เล่นทราย
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการปฏิบัติตน
ขณะเล่นน้ําเล่นทรายและการระวังอันตรายจาก
การเล่นโดยสอดแทรกคุณธรรมการอดทนรอคอย
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
3. เด็กเลือกเล่นน้ําและทรายอย่างอิสระ โดย
ผลัดเปลี่ยนกันเล่นโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์เล่นน้ํา
เล่นทราย

1. อุปกรณ์การเล่น
น้ํา เช่น ขวด
พลาสติก เรือยาง
กรวย ช้อน
2. อุปกรณ์เล่นทราย
เช่น แบบพิมพ์ทราย
ที่ตักทราย รถขน
ทราย ช้อนตักทราย
3. นกหวีด

สังเกต
1. พฤติกรรมการเล่น
และทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

1. ครูแนะนําเกมจําแนกภาพอาหารตามวิธีการ
ประกอบอาหาร โดยการนําภาพผักไปวางที่ภาพ
หม้อโดยการต้ม นําภาพผลไม้ไปวางที่ภาพเหยือก
น้ําผลไม้
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมจําแนกภาพ
อาหารตามวิธีการ
ประกอบอาหาร
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจําแนกและจัด
กลุ่มอาหาร
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เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ชื่อ-สกุล
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14. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่าง
น้อย 4 ลําดับ

13. ประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้สบั
ตามลําดับขั้นตอนได้

ด้านสังคม
12. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างได้

11.จําแนกและจัดกลุม่ อาหารได้

10. บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

9. ปฏิบัตติ นเป็นผู้นําและผูต้ ามได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์จิตใจ
8.เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

7. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

6 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

ด้านร่างกาย

4.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้
บางสถานการณ์

3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างได้

1. เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเองตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

14
15
16
17
18
19
20

คําอธิบาย
ชื่อ-สกุล
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ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑
ควรส่งเสริม

14. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่าง
น้อย 4 ลําดับ

13. ประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้สบั
ตามลําดับขั้นตอนได้

ด้านสังคม
12. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างได้

11.จําแนกและจัดกลุม่ อาหารได้

10. บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

9. ปฏิบัตติ นเป็นผู้นําและผูต้ ามได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์จิตใจ
8.เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

7. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

6 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

ด้านร่างกาย
4.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้
บางสถานการณ์

3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างได้

1. เล่นและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเองตนเอง

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

๑
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
ฝนเกิดจากการที่น้าได้รับความร้อนจนระเหยกลายเป็นไอน้้าลอยขึ้นไปในอากาศ ไอน้้าจ้านวนมากรวมตัวกันเป็นเมฆ และตกลงมาเป็นฝน การที่ฝนตกท้าให้
เกิดแหล่งน้้า คนและสัตว์มีน้ากินน้้าใช้ และพืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม เมื่อฝนตกเราควรหลบฝนตามอาคาร ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ และไม่ไปในที่โล่งแจ้งเพราะ
อาจเกิดฟ้าผ่า เมื่อเกิดการเจ็บป่วย เราควรบอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เพื่อผู้ใหญ่จะได้ช่วยเหลือได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มโครงการฝายชะลอน้้า เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความปลอดภัย ๑.๓.๑ เล่นและท้ากิจกรรม
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ของตนเองและผู้อื่น
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
วัยและมีสขุ นิสัยที่ดี

๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตก
ได้

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๒) การฟังเรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กนั

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้าง

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๒.๒ ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- สมบัติของน้้า
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- หลบฝน และไม่ไปในทีโ่ ล่งแจ้ง
- ใช้อุปกรณ์กันฝน
๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เมื่อเจ็บป่วย
- พักผ่อน ท้าร่างกายให้อบอุ่น
ดื่มน้้าให้เพียงพอ และปฏิบัตติ น
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการ
แพร่เชื้อ

๒
- การบอกอาการเมื่อเจ็บป่วย

มาตรฐาน
มาตรฐาน ๓
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๓.๒ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเอง

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข

งอกงาม
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
- โครงการตามพระราชด้าริฯ
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
โครงการฝายชะลอน้้า
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

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

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรม และรักความ
เป็นไทย

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
๗. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
บารมี
พระมหากษัตริยไ์ ทย

๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการ
เกิดฝน
- เกิดแหล่งน้้า
- คนและสัตว์มีน้ากินน้้าใช้
- พืชผลทางการเกษตรเจริญ

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน

๓
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ (ต่อ)

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ในการคิดรวบยอด
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๘. บอกอาการเมื่อเจ็บป่วยได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๕) การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๙) การพูดเรียงล้าดับค้าเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๙. บอกรายละเอียดที่สังเกตจาก ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
การทดลองเรื่องการเกิดฝนได้
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
๑๐.๒ มีความสามารถ ๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผล ๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝน ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ในการคิดเชิงเหตุผล ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ ตกได้
สิ่งแวดล้อม
การกระท้าเมื่อมีผู้ชี้แนะ
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจ้าวัน
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
๑๑. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง

๔
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล
๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลง และแปลกใหม่
จากเดิม หรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๑ ท้างานศิลปะ
๑๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
มีจินตนาการและ
ตามจินตนาการและ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
โดยมีการดัดแปลง และแปลกใหม่ (๓) การปั้น
จากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ศิลปะ
การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยฤดูฝน
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง

๑

๒

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
บทเพลงเมฆฝน

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย
“เกษตรกรน้อย”

เรื่อง สมบัติของน้้า
- เด็กสังเกตน้้าเย็น น้้าร้อน
และน้้าธรรมดา
- เด็กสังเกตเมื่อน้าจานแก้ว
ไปปิดปากแก้วทั้ง ๓ ใบ
- สนทนาเรื่องการเกิดฝน
เรื่อง เหตุการณ์ทสี่ ัมพันธ์กับ
การเกิดฝน
- เด็กเลือกภาพปริศนา

เมื่อน้้าไหลผ่านฝายชะลอน้้าได้

เกมการศึกษา

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- วาดภาพอิสระด้วยสี
โปสเตอร์
- ปั้นดินน้้ามัน

- เล่นตามมุมประสบการณ์
- แนะน้าหนังสือเกี่ยวกับฝน
และน้้าที่มมุ หนังสือ

- เล่นน้้า เล่นทราย

- เกมเรียงล้าดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- ขย้ากระดาษสร้างภาพ

- เล่นตามมุมประสบการณ์

- เกมวิ่งเก็บของ

- เกมจับคู่จ้านวนผัก

๕
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

(แหล่งน้้า สัตว์กนิ น้้า คนใช้น้า
และพืชผลทางการเกษตร)
- เด็กอธิบายเชื่อมโยง

ศิลปะสร้างสรรค์

อย่างอิสระ
- พิมพ์ภาพด้วยพืชผัก

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

ความสัมพันธ์ของภาพกับ
เหตุการณ์ฝนตก
- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอบเพลง
ออกก้าลังกายรับแสงตะวัน
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
๓

เรื่อง การปฏิบตั ิตนเมื่อฝนตก - วาดภาพอิสระด้วยสี
- ร้องเพลงเสียงฝน
เทียน
- สนทนาเกี่ยวกับการหลบฝน - เป่าสี
- พับกระดาษเป็นหมวก
การใช้อุปกรณ์กันฝน และ
และตกแต่งอย่างอิสระ
อันตรายจากการไปในที่โล่ง

- เล่นตามมุมประสบการณ์

- โยนและรับลูกบอล

- เกมจับคู่ภาพกับ
ภาพโครงร่าง หมวก

- เล่นตามมุมประสบการณ์
- แนะน้าอุปกรณ์เล่นสมมติ
โรงพยาบาลทีม่ ุมบทบาท
สมมติ

- เล่นเครื่องเล่นสนาม

- เกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับ
ภาพแยกส่วน

แจ้งขณะฝนตกประกอบภาพ

๔

- เด็กเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เรื่อง การปฏิบตั ิตนเมื่อ
- การเคลื่อนไหวผู้น้าผู้ตาม
เจ็บป่วย
โดยให้เด็กที่เป็นผู้น้าเลือกผู้น้า - สนทนากับเด็กเรื่องสิ่งที่
คนต่อไป
แพทย์ซักถามเมื่อเจ็บป่วย
- เด็กบอกอาการเมื่อเจ็บป่วย
- เด็กเล่นบทบาทสมมติไปพบ
แพทย์เมื่อเจ็บป่วย

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- ดีดสี
- ปั้นดินกระดาษ

๖
วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง จัดกลุม่ ๒-๔ คน

เสริมประสบการณ์

เรื่อง เหตุการณ์ทสี่ ัมพันธ์กับ
การเกิดฝน
- เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ
เทน้้าในช่องทางที่สมมติเป็น
ทางน้้า

๕

- เด็กทดลองสร้างฝายชะลอ
น้้า และคาดคะเนสิ่งที่อาจ

ศิลปะสร้างสรรค์

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
- ตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงเพื่อม้วนเป็นรูป
ต่างๆ อย่างอิสระ ท้าโม
บายตกแต่งห้องเรียน

กิจกรรม

การเล่นตามมุม

- เล่นตามมุมประสบการณ์
- เพิ่มมุมฝายชะลอน้้า

กลางแจ้ง

- มอญซ่อนผ้า

เกมการศึกษา

- เกมจัดกลุม่ ภาพอุปกรณ์กัน
ฝน

เกิดขึ้นเมื่อน้้าไหลผ่าน
- เล่าเรื่องโครงการตาม
พระราชด้าริฯ “โครงการฝาย
ชะลอน้้า”ประกอบภาพ

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงเมฆฝน
๒. เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย “เกษตรกรน้อย”
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกก้าลังกาย

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. สมบัติของน้ำ
๒. เหตุกำรณ์ที่สัมพันธ์กับกำรเกิดฝน
๓. กำรปฏิบัติตนเมื่อฝนตก

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์ และสีน้า

๗

๘
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
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
บอกรายละเอียดที่สังเกตจาก
การทดลองเรื่องการเกิดฝนได้

(๑) การสังเกตลักษณะ สมบัติของน้้า
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยท้าท่าทางประกอบเพลงเมฆฝน
โดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ และท้าซ้้าตาม
ความเหมาะสม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงเมฆฝน

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงไอน้้า
๒. ครูน้าแก้วน้้าร้อน น้้าเย็น น้้าธรรมดามาให้เด็ก
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
๓. เด็กน้าจานแก้วใสไปปิดปากแก้วทั้ง ๓ ใบ และ
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
๔. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ
เชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเกิดฝน
๕. เด็กอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่แก้วน้้าร้อน และ
ครูช่วยเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเกิดฝน โดยการวาด
แผนภาพประกอบ

๑. เพลงไอน้้า
๒. แก้วน้้าร้อน น้้าเย็น
น้้าธรรมดา
๓. จานแก้วใส
๔. แว่นขยาย
๕. กระดาษพรูฟ
๖. ปากกาสี

สังเกตการบอก
รายละเอียดจากการ
ทดลองเรื่องการเกิด
ฝน

๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
ตนเอง
๑.๓ ปั้นดินน้้ามัน
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
(๓) การเล่นตามมุม การปฏิบัติตนต่อ ๑. ครูแนะน้าหนังสือเกี่ยวกับฝนและน้้าซึ่งจัดไว้
ประสบการณ์
ผู้อื่นในการเล่น
เพิ่มเติมที่มุมหนังสือ
(๔) การดูแลห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ร่วมกัน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
(๓) การเล่นน้้า เล่น วิธีระมัดระวัง
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ทรายอย่างปลอดภัย ตนเองให้ปลอดภัย ๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้้าและเล่นทราย

สือ่

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

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

การประเมินผล

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

อุปกรณ์ส้าหรับเล่นน้้า สังเกตพฤติกรรมการ
และเล่นทราย
เล่นอย่างปลอดภัย

๑๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงล้าดับภาพการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ได้

(๑๔) การบอกและ
เรียงล้าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

ล้าดับเหตุการณ์
การเจริญเติบโต
ของต้นไม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

อย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นน้้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับการเจริญเติบโตของต้นไม้ เกมเรียงล้าดับการ
สังเกตการเล่นเกม
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า เจริญเติบโตของต้นไม้ การศึกษา
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

๑๑

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิดของตนเองอย่าง
หลากหลาย

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยท้าท่าทางตามค้าบรรยาย
“เกษตรกรน้อย”
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ค้าบรรยาย
“เกษตรกรน้อย”

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท้าท่าทาง
ประกอบค้าบรรยาย

๑๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ระบุผลที่เกิดจากการที่ฝนตก
ได้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๖) การสนทนาข่าว เหตุการณ์ที่สมั พันธ์
กับการเกิดฝน
และเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ - เกิดแหล่งน้้า
และสิ่งแวดล้อมใน - คนและสัตว์มีน้ากิน
น้้าใช้
ชีวิตประจ้าวัน
(๑๗) การคาดเดา - พืชผลทาง
หรือการคาดคะเน การเกษตรงอกงาม
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล

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

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูท่องค้าคล้องจองฝนตกจักๆ พร้อมกับท้าท่าทาง
ประกอบให้เด็กท้าตาม
๒. เด็กอาสาสมัครเลือกเปิดภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์
กับการเกิดฝนที่ครูติดไว้บนกระดาน สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการที่ฝนตกจากภาพ
๓. เด็กพูดสรุปผลที่เกิดจากการที่ฝนตกร่วมกัน

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ ขย้ากระดาษแล้วน้ามาติดเพื่อสร้างภาพใหม่
ตนเอง
๑.๓ พิมพ์ภาพด้วยพืชผัก
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน

สือ่

การประเมินผล

๑. ค้าคล้องจอง
สังเกตการพูดสรุป
ฝนตกจักๆ
เหตุการณ์เหตุการณ์ที่
๒. ภาพเหตุการณ์ที่ สัมพันธ์กับการเกิดฝน
สัมพันธ์กับการเกิดฝน
- ภาพแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติ
- ภาพสวนผัก
- ภาพสวนผลไม้
- ภาพคนล้างมือ
- ภาพสัตว์กินน้้า

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. เศษกระดาษสี
๔. กาว
๕. สีโปสเตอร์
๖. พืชผัก ๒-๓ ชนิด

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

๑๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

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

กิจกรรมกลางแจ้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตาม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นตามมุม โดยต้องเล่น มุมประสบการณ์
ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน และเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ในห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

การปฏิบัติตนตาม ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
ข้อตกลง
๒. ครูอธิบายกติกาในการวิ่งอ้อมหลัก
- เด็กเข้าแถวเป็น ๒ แถว
- เด็กคนที่ยืนหัวแถววิ่งไปยังตะกร้าใส่ลูกบอลฝั่ง

๑. ตะกร้า
๒. ลูกบอล

การประเมินผล
ผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง
สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคูจ่ ้านวนเท่ากันได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ค้าแนะน้า
ตรงข้าม หยิบลูกบอล แล้ววิ่งน้าลูกบอลกลับมาใส่
ตะกร้าหน้าแถวของตน แตะมือเพื่อนคนต่อไป
๓. เด็กเล่นเกมวิ่งเก็บของ ๓-๔ รอบ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
(๘) การนับและ
แสดงจ้านวนของสิ่ง
ต่างๆ
(๙) การเปรียบเทียบ
จ้านวนของสิ่งต่างๆ

๑. จ้านวน ๑ – ๓
๒. การจับคู่
เปรียบเทียบ
จ้านวน

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

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

สือ่

เกมจับคูจ่ ้านวนผัก

การประเมินผล

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๑๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

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

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อ
ฝนตกได้

(๒) การฟังเรื่องราว
เหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ

การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- หลบฝน และไม่
ไปในที่โล่งแจ้ง
- ใช้อุปกรณ์กันฝน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กและครูร่วมกันท้าท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกก้าลังกายรับแสงตะวัน
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เพลงออกก้าลังกาย ขณะท้าท่าทาง
รับแสงตะวัน
ประกอบเพลงและ
ดนตรี

๑. ครูร้องเพลงและท้าท่าทางประกอบเพลงเสียงฝน
๒. เด็กเลือกเปิดภาพเหตุการณ์ฝนตกครั้งละ ๑ ภาพ

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

๑. เพลงเสียงฝน
๒. หมวก เสื้อกันฝน
๓. เด็กอภิปรายวิธีปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก และร่ม
๓. ภาพประกอบ
จากภาพ
เหตุการณ์ฝนตก
๔. เด็กเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
- คนสวมเสื้อกันฝน
๕. เด็กเลือกเปิดภาพ อภิปราย และเล่นบทบาทสมมติ
และหมวก
จนครบทั้ง ๓ ภาพ
- คนกางร่ม
๕. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน
- ฟ้าผ่า

๑๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

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

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สือ่

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. หลอด
๕. กระดาษ
หนังสือพิมพ์ส้าหรับ
พับ
๖. กระดาษสี
๗. กาว

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

การประเมินผล

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

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๔) การเคลื่อนไหวที่ การโยนและรับลูก
รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง ใช้การประสาน
บอล
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ และการโยน

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพกับภาพโครงร่างได้

(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

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

ลักษณะของหมวก ๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพกับภาพโครงร่าง หมวก
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพกับภาพ
โครงร่าง หมวก

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการ
รับลูกบอล

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๑๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

สือ่

การประเมินผล

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามได้
ด้วยตนเอง

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

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูร้องเพลงจับมือกันเป็นวงกลม เด็กยืนเป็นวงกลม ๑. เพลงจับมือกันเป็น สังเกตพฤติกรรมเด็ก
๒. เด็กเคลื่อนไหวอยู่กับที่อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ วงกลม
ขณะเป็นผู้น้าและ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที ๒. เครื่องเคาะจังหวะ ผูต้ าม
๓. เด็กอาสาสมัครเป็นผู้น้าในการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะ เด็กคนอื่นๆ เคลื่อนไหวตามผู้น้า เมื่อครูให้
สัญญาณ เด็กคนที่เป็นผู้น้าเลือกผู้น้าคนต่อไป และไป
เป็นผู้ตาม ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น้าและผู้ตาม
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑๙
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
บอกอาการเมื่อเจ็บป่วยได้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(๔) การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
(๕) การพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(๙) การพูด
เรียงล้าดับค้าเพื่อใช้
ในการสื่อสาร

การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
เมื่อเจ็บป่วย
- พักผ่อน ท้าร่างกาย
ให้อบอุ่น ดื่มน้้า
ให้เพียงพอ และ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมเพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อ
-การบอกอาการ
เมื่อเจ็บป่วย

๑. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงหลบฝน
๒. เด็กดูภาพเด็กไปพบแพทย์ และสนทนาเกี่ยวกับ

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

๑. การถ่ายทอด ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๒ ดีดสี
ตนเอง
๑.๓ ปั้นดินกระดาษ
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน

ประสบการณ์เดิมของเด็กในการไปพบแพทย์

สือ่

การประเมินผล

๑. เพลงหลบฝน
สังเกตการพูดบอก
๒. อุปกรณ์ส้าหรับเล่น อาการเจ็บป่วย
สมมติเป็นแพทย์

๓. เด็กอาสาสมัครเล่นบทบาทสมมติเป็นคนป่วย ครู
เป็นแพทย์สอบถามอาการ และให้ค้าแนะน้าในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย
๔. เด็กอาสาสมัครเล่นบทบาทสมมติเป็นแพทย์และคน
ป่วย

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. ถาดส้าหรับดีดสี
๕. ดินกระดาษ

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

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

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยก
ส่วนได้

(๖) การต่อของชิ้น การรวมและการ
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้ แยก
สมบูรณ์ และการ

กิจกรรมการเรียนรู้
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์ส้าหรับเล่นสมมติโรงพยาบาล
ซึ่งจัดไว้เพิ่มเติมที่มุมบทบาทสมมติ
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สือ่

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

วิธีระมัดระวัง
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
ตนเองให้ปลอดภัย ๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม

เกมจับคู่ภาพสมบูรณ์
กับภาพแยกส่วน

การประเมินผล
เรื่องน้าเสนอผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง
สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นอย่างปลอดภัย

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
แยกชิ้นส่วน
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล

๒๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะอย่างมีความสุข
๒. จัดกลุ่มจ้านวน ๒-๔ คนได้

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

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๒. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อน้้าไหลผ่านฝาย
ชะลอน้้าได้

(๖) การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับเหตุการณ์
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
(๑๗) การคาดเดา

โครงการตาม
พระราชด้าริฯ
โครงการฝาย
ชะลอน้้า

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

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

เครื่องเคาะจังหวะ

๑. สังเกตพฤติกรรม
เด็กขณะเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
๒. สังเกตการจัดกลุ่ม
ตามจ้านวนที่ก้าหนด

๑. เด็กสังเกตถาดทางน้้าจ้าลอง และสนทนาเกี่ยวกับ
สิ่งที่สังเกต
๒. เด็กอาสาสมัครเทน้้าให้ไหลผ่านทางน้้า เด็กสังเกต

๑. ถาดทางน้้าจ้าลอง
๒. ดินเหนียว
๓. เหยือกน้้า
๔. ภาพโครงการฝาย
ชะลอน้้า
๕. พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙

๑. สังเกตการพูด
อธิบายเกี่ยวกับพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
๒. สังเกตการพูด
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อน้้าไหลผ่าน
ฝายชะลอน้้า

สิ่งที่เกิดขึ้น และสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต
๓. เด็กน้าก้อนหิน ดิน และกิ่งไม้สร้างฝายชะลอน้้า
๔. เด็กคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อน้้าไหลผ่าน
ฝายชะลอน้้า
๕. เด็กเทน้้าให้ไหลผ่านทางน้้า สังเกตและสนทนา

๒๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(ต่อ)

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้
๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
๓. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
๔. แสดงความพอใจในผลงาน

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
หรือการคาดคะเนสิ่ง
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่อาจจะเกิดขึ้น
๖. ครูเล่าเรื่องโครงการตามพระราชด้าริ “โครงการ
อย่างมีเหตุผล
ฝายชะลอน้้า” ประกอบภาพและพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

สือ่

การประเมินผล

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

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

๗. เด็กพูดอธิบายเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการฝายชะลอน้้า
(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด
การปะ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรูส้ ึกของตนเอง
และผู้อื่น

๑. การใช้กรรไกร ๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๒. การถ่ายทอด
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
ความคิดในชิ้นงาน ๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
๓. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๓ ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง น้ามาม้วนเป็นรูป
ตนเอง
ต่างๆ อย่างอิสระ ท้าโมบายตกแต่งห้องเรียน
๒. เด็กเลือกท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อท้าผลงานเสร็จให้น้ามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ ให้เพื่อน
ถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น

๒๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

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

๑. ครูแนะน้าให้เด็กสังเกตอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลอง มุมประสบการณ์
ฝายชะลอน้้าซึ่งจัดไว้เพิ่มเติมที่มุมวิทยาศาสตร์
ในห้องเรียน
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ

สังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเล่น

กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. เด็กท่องบทร้องมอญซ่อนผ้าตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นมอญซ่อนผ้า โดยเด็กนั่งเป็น
วงกลม เด็ก ๑ คนถือผ้าเดินรอบวง เด็กที่นั่งท่องบท
ร้อง เมื่อถึงท่อนสุดท้าย เด็กที่เดินต้องวางผ้าด้านหลัง
เด็กที่นั่ง เด็กที่ถูกวางผ้าไว้ลุกขึ้นหยิบผ้าวิ่งไล่
๔. เด็กเล่นมอญซ่อนผ้า โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปท้าความ
สะอาดร่างกาย

บทร้องมอญซ่อนผ้า

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ

(๕) การคัดแยก การ การจ้าแนกและจัด ๑. ครูแนะน้าเกมจัดหมวดหมู่ภาพอุปกรณ์กันฝน
จัดกลุ่ม และการ
กลุ่มตามเกณฑ์สี ๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู

เกมจัดจัดหมวดหมู่
ภาพอุปกรณ์กันฝน

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

ความสุข ความ
เพลิดเพลินจาก
การร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล
ในผลงานของตนเอง

๒๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
โดยใช้อย่างน้อย ๑ ลักษณะ
เป็นเกณฑ์

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
จ้าแนกสิ่งต่างๆ ตาม หรือรูปร่าง
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
ลักษณะ และรูปร่าง
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา
รูปทรง

สือ่

การประเมินผล

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

เลขที่

ชื่อ

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

พัฒนาการ
ด้าน
สังคม

หมาย
ด้านสติปัญญา

เหตุ

คาอธิบาย

เพลง ไอน้า

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

ภาคผนวก
เพลง เมฆฝน

๑๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสือ่
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

๙. บอกรายละเอียดที่สังเกตจาก
การทดลองเรื่องการเกิดฝนได้
๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่
ฝนตกได้
๑๑. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้
เมื่อน้้าไหลผ่านฝายชะลอน้้าได้

๘. บอกอาการเมื่อเจ็บป่วยได้

๗. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๑. ปฏิบัตติ นอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตก
ได้

๒๖

๒๗
ไอน้้า ไอน้้า ไอน้้า
กว่าจะลอยขึ้นไป
เธอจะลอยไปไหน
ดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนจ้า
จนต้องระเหยเป็นไอ
ลัน ลัน ล้า ลัน ลัน ลัน ล้า

กว่าจะเป็นละอองไอน้้า
ลอยไปบนฟากฟ้าบนนภากว้างใหญ่
แล้วใครพาเธอขึ้นมา
ให้ท้องธาราร้อนอกร้อนใจ
ไอน้้าลอยไป วิ่งเล่นเฮฮา
ลัน ลัน ลัน ลัน ล้า

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

ป่อง ป๊อง ป่อง ตะลุบตุ๊บป่อง เมฆตัวพองลอยอยู่บนฟ้า
ตุ๊บป่อง ตุ๊บป่อง ตะลุบ ตุ๊บป่อง เมฆตัวพองลอยล่องนภา
อยู่บนนั้นมันเย็นไปหน่อย เมฆเลยต้องลอยกอดกัน
เมฆใหญ่ใหญ่ อ้วนอ้วน ทั้งนั้น กอดกัน เลยยิ่งอ้วนใหญ่
ท่าทาง จะลอยไม่ไหว ร้องบอกกันใหญ่ ให้ช่วยกันลดน้้าหนัก
เลยพาแยก แตกเป็นเม็ดฝน ทิ้งตัวลงบนพื้นดิน
ชุ่มฉ่้าใจ เม็ดฝนพร่างพราย ก้อนเมฆกระจาย เห็นไหม
เขาโบกมือ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ให้กัน
คาคล้องจอง ฝนตกจักจัก
ฝนตกจักจัก
มือซ้ายหิ้วปลา มือขวาถือผัก
พอถึงที่พัก
วางผักวางปลา

บทร้อง มอญซ่อนผ้า
มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ

ค้าบรรยาย “เกษตรกรน้อย”
สมมติเด็กๆ เป็นชาวสวน วันนี้อากาศสดชื่น เด็กๆ ตั้งใจจะไปปลูกผัก เด็กหยิบส้อมพรวน นาไปพรวนดิน เสร็จแล้วนาเมล็ดผักมาโรยในแปลงที่พรวนดินไว้
เด็กหยิบบัวรดน้าไปตักน้าที่บ่อน้ามารดน้าให้ทั่ว เสร็จแล้วหยิบส้อมพรวนไปล้างดินออก ล้างมือให้สะอาด นาอุปกรณ์ไปเก็บ แล้วเดินกลับบ้านไปอย่างมีความสุข

๒๘

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๑ เกมเรียงลาดับการเจริญเติบโตของต้นไม้
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
๒. เรียงล้าดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นไม้ได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตตามล้าดับเวลา ๔ ภาพ
๒. ให้เด็กเรียงล้าดับภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้
ระยะงอกจากเมล็ด

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้
ต้นสูงขึ้น มีใบหลายใบ

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้ต้นสูงกว่าเดิม
มีใบเป็นพุ่ม

(ต้นไม้แบบที่ ๑)
ภาพต้นไม้
มีใบ มีผล

๒๙

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้
ระยะงอกจากเมล็ด

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้
ต้นสูงขึ้น มีใบหลายใบ

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้ต้นสูงกว่าเดิม
มีใบเป็นพุ่ม

(ต้นไม้แบบที่ ๒)
ภาพต้นไม้
มีใบ มีดอก

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๒ เกมจับคูจ่ านวนผัก
วัตถุประสงค์
๑. การนับและแสดงจ้านวน ๑ – ๓
๒. จับคู่ภาพผักที่มีจ้านวนเท่ากันได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพผักจ้านวน ๑ ชี้ภาพและนับ ๑ หยิบภาพผักจ้านวน ๑ อีกภาพมานับ ๑ แล้วน้าภาพทั้งสอง
มาวางคู่กัน หยิบภาพผักจ้านวน ๒ และ ๓ ท้าเช่นเดียวกันจนครบ
๒. ให้เด็กน้าภาพพืชผักที่มีจ้านวนเท่ากันมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๐

ภาพกะหล่า้ ปลี
จ้านวน ๑ หัว

ภาพมะเขือเทศ
จ้านวน ๓ ผล

ภาพคะน้า
จ้านวน ๑ ต้น

ภาพต้นหอม
จ้านวน ๓ ต้น

ภาพผักกาด
จ้านวน ๒ ต้น

ภาพแตงกวา
จ้านวน ๒ ผล

หมายเหตุ
ภาพพืชผักนี้อาจเปลีย่ นได้แต่ต้องคงตามจ้านวนที่ก้าหนด
และเป็นพืชผักคนละชนิดกัน

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๓ เกมจับคู่ภาพกับภาพโครงร่าง หมวก
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตรูปร่าง ลักษณะที่เหมือนกัน-ต่างกัน
๒. จับคู่ภาพกับภาพโครงร่างได้
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพหมวกแบบที่ ๑ กับภาพโครงร่าง ดูทีละคู่จบครบ ๔ คู่
๒. ให้เด็กน้าภาพกับภาพโครงร่างมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

๓๑

ภาพหมวกแบบที่ ๑

ภาพโครงร่าง
หมวกแบบที่ ๑

ภาพหมวกแบบที่ ๒

ภาพโครงร่าง
หมวกแบบที่ ๒

ภาพหมวกแบบที่ ๓

ภาพโครงร่าง
หมวกแบบที่ ๓

ภาพหมวกแบบที่ ๔

ภาพโครงร่าง
หมวกแบบที่ ๔

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๔ เกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วน
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตส่วนประกอบของภาพสมบูรณ์
๒. จับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วนได้
วิธีเล่น

๓๒

๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพหมวกแบบที่ ๑ กับภาพโครงร่าง ดูทีละคู่จบครบ ๔ คู่
๒. ให้เด็กน้าภาพกับภาพโครงร่างมาวางคู่กันเป็นคู่ๆ
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพเด็กหญิงถือร่ม

ภาพเด็กหญิง และ
ภาพร่ม

ภาพเด็กชายถือร่ม

ภาพเด็กชาย และ
ภาพร่ม

ภาพเด็กหญิงใส่เสื้อกัน
ฝน

ภาพเด็กหญิง และภาพ
เสื้อกันฝน

ภาพเด็กชายใส่เสื้อกัน
ฝน

ภาพเด็กชาย และ
ภาพเสื้อกันฝน

สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
วันที่ ๕ เกมจัดหมวดหมู่ภาพอุปกรณ์กันฝน
วัตถุประสงค์
๑. การสังเกตลักษณะของอุปกรณ์กันฝน

๓๓

๒. จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ ๑ ลักษณะเป็นเกณฑ์
วิธีเล่น
๑. แนะน้าให้เด็กดูภาพร่มทั้ง ๓ สี เสื้อกันฝน ๓ สี และหมวก ๓ สี ตามล้าดับ ครูพูดว่าครูจะน้าอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน
มาจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน แล้วจัดกลุ่มตามชนิดของอุปกรณ์กันฝน แล้วคละภาพรวมกันและพูดว่าครั้งนี้ครูจะน้าอุปกรณ์สีเดียวกัน
มาจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน แล้วจัดกลุ่มตามสีของอุปกรณ์กันฝน
๒. ให้เด็กจัดกลุ่มภาพอุปกรณ์กันฝน และบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่ม
๓. เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กน้าเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ภาพร่มสีแดง

ภาพเสื้อกันฝนสีแดง

ภาพหมวกสีแดง

ภาพร่มสีฟ้า

ภาพเสื้อกันฝนสีฟา้

ภาพหมวกสีฟ้า

ภาพร่มสีเหลือง

ภาพเสื้อกันฝนสีเหลือง

ภาพหมวกสีเหลือง

หมายเหตุ
- ภาพร่มแบบเดียวกัน ต่างสี
- ภาพเสื้อกันฝนแบบเดียวกัน ต่างสี
- ภาพหมวกแบบเดียวกัน ต่างสี

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 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)
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อนุบาลปีที่ 3
1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว ฯลฯ
2. ขั้นตอนการทํานา
3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น พระราช
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
อาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆ
4. ประโยชน์ของข้าว
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว การทําขนม
บัวลอย
6. การตวงอย่างคาดคะเน
7. เปรียบเทียบปริมาณมากน้อย
มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.2) (2.1.3)
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ. 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช. 8.1 (8.1.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) (9.1.2)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2)
ตบช. 10.2 (10.2.1)

รายการ
ประสบการณ์สําคัญ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
1.1.5 (5) การเคลื่อนไหวในการ
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับและพื้นที่
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) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และ
การแยกชิ้นส่วน

อนุบาลปีที่ 2
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.2 (3) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ซ้ําหรือแปรรูปแล้วนํากลับมา
ใช้ใหม่
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) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
1.2.4 (๕) การทํางานศิลปะ
สังคม
1.3.4 (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
1.3.7 (1) การเล่นหรือทํากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มสติปัญญา
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

รายการ

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

คณิตศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์

-ทักษะการสังเกต

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

รายการ
พัฒนาทางภาษาและการรู้หนังสือ

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

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

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด

ข้าวมีหลายประเภท ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก ชาวนาจะปลูกข้าวในฤดูฝนเริ่มด้วยการเตรียมดิน เพาะต้นกล้า แล้วนําไปปลูกในแปลงนา เมื่อต้นข้าว
เจริญเติบโต ต้นข้าวมีลักษณะใบยาวเรียว ดอกของข้าวเรียกว่ารวง ชาวนาจะใช้เคียวเกี่ยวรวงข้าว แล้วนํามาสีเป็นข้าวสาร นํามาหุงรับประทานหรือทําอาหารออย่างอื่น
เช่น ข้าวหลาม ข้าวตัง ข้าวเกรียบ ขนมปัง ขนมบัวลอย ขนมครก ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว ได้แก่ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประเพณีวันสารทไทย
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
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1.4 รับลูกบอลโดย
ใช้มือทั้งสองข้าง

2.2 ใช้มือ – ตา
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ประสานสัมพันธ์กัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.5 ซม. ได้

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

2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสอง
ข้างได้

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ
การโยน การเตะ

3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม. ได้

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
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สาระที่ควรเรียนรู้
1. ข้าวประเภทต่าง ๆ เช่น
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก
2. ลักษณะของต้นข้าว
3. การนับปากเปล่าจํานวน 1- 10
4. ขั้นตอนในการทํานา
5. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ ประเพณีวันสารทไทย
6. อาหารที่ทํามาจากข้าว
7. ทําขนม แพนเค้ก
9. นับและแสดงจํานวน 1- 3
10. จับคู่เปรียบเทียบจํานวนและ
น้ําหนัก
11. รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต

มาตรฐาน
มาตรฐานที 3 มี
สุขภาพจิตและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูด
ต่อตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
4. กล้าพูด
1.4.1 การใช้ภาษา
กล้าแสดงออกอย่าง
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
เหมาะสมบางสถานการณ์ และความต้องการ

มาตรฐานที่ 4 ชื่น
ชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
งานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

5. สนใจมีความสุขและ 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ สิ่งแวดล้อม
(3) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําหรือ
แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๕) การทํางานศิลปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
6. สนใจ มีความสุขและ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ดนตรี คําคล้องจอง
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
คําบรรยายและข้อตกลง 1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
ได้
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 5 มี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.4 มีความ
รับผิดชอบ

5.4.1 ทํางานที่ได้รับ
7. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จเมื่อ มอบหมายจนสําเร็จได้
มีผู้ชี้แนะ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(2) การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.2 มีวินัยในตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

8. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเองได้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 8 อยู่ 8.1 ยอมรับความ
8.1.1 เล่นและทํา
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เหมือนและความ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
มีความสุขและปฏิบัติ แตกต่างระหว่าง
แตกต่างไปจากตน
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
บุคคล
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

มาตรฐานที่ 9 ใช้
ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
9. เล่นและทํากิจกรรม 1.2.2 การเล่น
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป (3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
จากตนได้
1.3.5 การเล่นและทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ
1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือการทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
จุดประสงค์การเรียนรู้

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 10. ฟังและสนทนา
และสนทนาโต้ตอบ
โต้ตอบสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง เรื่องที่ฟังได้

9.1.2 เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง

1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

11. เล่าเรื่องขั้นตอนการ 1.4.1 การใช้ภาษา
ทํานาเป็นประโยคอย่าง (6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่อเนื่องได้
ต่างๆ
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10 มี 10.1 มีความสามารถ 10.1.1 บอกลักษณะ
ความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
ของสิ่งต่างๆจากการ
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
สังเกตโดยใช้ประสาท
การเรียนรู้
สัมผัส

มาตรฐานที่ 12 มี
เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้

12.2 มี
ความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
12. บอกลั ก ษณะของ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
สิ่ ง ต่ า งๆจากการสั ง เกต เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ (1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(8) การนับและแสดงจํานวนของสิ่ง
ต่างๆในชีวิตประจําวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

13. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร

10.1.4 เรียงลําดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4 ลําดับ

14. เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ได้อย่าง
น้อย 4 ลําดับ

12.2.1 ค้นหาคําตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆตาม
วิธีการของตนเอง

15. ค้นหาคําตอบข้อ
สงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทํานาตาม
วิธีการของตนเองได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(14) การบอกและเรียงลําดับ กิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(๑) การสํารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(2) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
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สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยข้าว
วันที่
1

2

3

4

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
-สังเกตลักษณะของข้าว
- การร้องเพลงและทํา ชนิดต่าง ๆ
ท่าทางประกอบเพลงข้าว -สนทนาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับลักษณะและ
ความแตกต่างของข้าว
แต่ละชนิด
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -การศึกษานอกสถานที่
- การเคลื่อนไหวตาม
ไปทุ่งนา และสนทนา
ข้อตกลง
ซักถามชาวนาถึง
ขั้นตอนการทํานา
-สนทนาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทํานา
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - สนทนาเกี่ยวกับ
- การเคลื่อนไหว
ลักษณะของลําต้น ใบ
ประกอบคําคล้องจอง ดอก และเมล็ดของต้น
ข้าว
-นับจํานวน 1 – 10
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน -สนทนาถึงประโยชน์
- ทําท่าทางตาม
ของข้าว
จินตนาการประกอบคํา -อภิปรายเกี่ยวกับ
บรรยาย
ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
-ทําภาพปะติดจากเมล็ด -เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
ห้องเรียน
ข้าวเปลือก
-วาดรูปอิสระด้วยสีเทียน

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน
ขนมที่ทํามาจากข้าวใส่
ในภาชนะต่างกัน

-การประดิษฐ์หุ่นจาก
ฟางข้าว
- การเป่าสี

เกมเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นโยนบอล รับบอล
ห้องเรียน

-การนําใบข้าวมา
เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นน้ํา เล่นทราย
สร้างสรรค์งานศิลปะ
ห้องเรียน
-การสร้างภาพด้วยสีน้ํา

เกมจับคู่ภาพกับจํานวน

-การร้อยต้นข้าว
-วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน

เกมจับคู่ภาพเสื้อแยก
ส่วน
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เล่นมุมประสบการณ์ใน เกมลิงชิงบอล
ห้องเรียน

วันที่

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

-เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์

เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เช่น ประเพณีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ และ
ประเพณีวันสารทไทย
-ฟังนิทานเรื่องแม่ไก่สี ศิลปะแบบร่วมมือ
แดงสนทนาเกี่ยวกับ
การทําภาพปะติดจาก
นิทาน
เมล็ดข้าวสารย้อมสี
-สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
ที่ทํามาจากข้าว
-ประกอบอาหารขนม
แพนเค้ก
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เล่นตามมุม

เล่นมุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

กลางแจ้ง

-เล่นอุปกรณ์กีฬา

เกมการศึกษา

เกมศึกษารายละเอียด
ของภาพอาหารที่ทํามา
จากข้าว

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. การร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง
ข้าว
2. การทําท่าทางตามจินตนาการประกอบ
คําคล้องจอง
3. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

1. ข้าวประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก
2. ลักษณะของต้นข้าว
3. ขั้นตอนในการทํานา
4. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว
5. อาหารที่ทํามาจากข้าว
6. การทําขนม แพนเค้ก

1. ทําภาพปะติดจากเมล็ดข้าวเปลือก วาดรูปอิสระด้วย
สีเทียน
2. การประดิษฐ์หุ่นจากฟางข้าว การเป่าสี
3. การนําใบข้าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การสร้างภาพ
ด้วยสีน้ํา
4. การร้อยต้นข้าว วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
5. ศิลปะแบบร่วมมือการทําภาพปะติดจากเมล็ดข้าวสาร
ย้อมสี

4. ทําท่าทางตามจินตนาการประกอบ
คําบรรยาย
5. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

หน่วย
ข้าว

การเล่นตามมุมประสบการณ์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. การเล่นโยนบอล รับบอล
3. การเล่นน้ํา เล่นทราย
4. การเล่นลิงชิงบอล
5. การเล่นอุปกรณ์กีฬา
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1. เกมจับคู่ภาพเหมือนขนมที่ทํามาจากข้าวใส่ในภาชนะ
ต่างกัน
2. เกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว
3. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน
4. เกมจับคู่ภาพเสื้อแยกส่วน
5. เกมศึกษารายละเอียดของภาพอาหารที่ทํามาจากข้าว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
ดนตรี คําคล้องจอง คํา
บรรยายและข้อตกลงได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
(1) การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(3)การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(1) การสังเกต
ข้าวมีหลายชนิด
ลักษณะ
ได้แก่
ส่วนประกอบ
1. ข้าวเปลือก คือ
การเปลี่ยนแปลง เมล็ดข้าวสีขาวหรือ
และความสัมพันธ์ สีดํามีเปลือกสี
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ เหลือง
ประสาทสัมผัส
2. ข้าวสารคือเมล็ด
อย่างเหมาะสม
ข้าวสีขาวหรือสีดําที่
เอาเปลือกออกแล้ว

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
2. เพลงข้าว
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ครูร้องเพลง ข้าว ให้เด็กฟัง ให้เด็กร้องตามที
ละวรรค 2 – 3 ครั้ง
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ข้าว
ตามจินตนาการ

สังเกต
การแสดงพฤติกรรม
ความสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ข้าว

1. ครูถามปริศนาคําทายกับนักเรียน อะไรเอ่ย
-ลําต้นอยู่ในนา เมล็ดอยู่ในบ้าน คนไทยชอบ
รับประทาน ลองทายซิฉันคือใคร
-น้ําเป็นที่อยู่ของปลา นาเป็นที่อยู่ของอะไร
2. ครูนําข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกใส่
ถุงพลาสติกและผูกปากถุงด้วยโบสวยๆ แล้วครู
นําไปวางไว้ตรงจุดต่างๆของห้องเช่น หลังตู้
ชั้นหนังสือ แล้วให้เด็กลองหาดูว่าในห้องมีอะไรที่
นอกเหนือจากทุกวันที่เคยมี ให้เด็กหยิบออกมา

สังเกต
-การบอกลักษณะของ
ข้าวชนิดต่าง ๆ จาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
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1. ปริศนาคําทาย
2. ถุงข้าวเปลือก
ข้าวสาร และข้าวสุก
3. ถุงใหญ่
4. บัตรคํา
ข้าวเปลือก ข้าวสาร
ข้าวสุก
5. บัตรตัวเลข 1-3

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
3. ข้าวสุกคือ
ข้าวสารที่นํามาหุง
จนสุกมีความอ่อน
นุ่มน่ารับประทาน
4. นับและแสดง
จํานวน 1- 3

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

กิจกรรมการเรียนรู้
ให้ครูให้ครบทั้ง 3 ถุง
2. ครูให้เด็กนับจํานวนของถุงข้าวว่ามีกี่ถุง พร้อม
ติดตัวเลขลงไปบนถุง ถุงที่หนึ่งคือข้าวเปลือก ถุง
ที่ 2 คือข้าวสาร และถุงที่ 3 คือข้าวสุก
4. ครูให้เด็กเข้าแถวเอามือจับข้าวเปลือก
ข้าวสาร ข้าวสุก ให้ทั่วทุกคนในห้อง
5. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลักษณะและ
ความแตกต่างของข้าวแต่ละชนิด และเรียกให้
ถูกต้อง
6. ครูนําถุงข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวสุกใส่ถุง
ใหญ่แล้วแบ่งเด็กออกเป็น 2 ฝ่าย ให้ตัวแทน
หลับตาเอามือล้วงไปหยิบถุงข้าวตามที่ครูสั่งฝ่าย
ใดหยิบได้ถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ
7. ครูและเด็กช่วยกันสรุปชื่อและลักษณะของ
ข้าวชนิดต่างๆ
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ทําภาพปะติดจากเมล็ดข้าวเปลือก การวาดรูป
อิสระด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “ทําภาพปะติดจาก
เมล็ดข้าวเปลือก”
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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สื่อ

1. กระดาษ A4
2. ข้าวเปลือก
3. กาว
4. สีเทียน

การประเมินผล

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(1) การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(13) การจับคู่
การสังเกตสิ่งที่มี
การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์กัน
และการเรียงลําดับ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไป
จากตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพที่ทําจากข้าวใส่ใน
ภาชนะต่างกัน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน
3. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
-การเล่น และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพที่ทํา
จากข้าวใส่ในภาชนะ
ต่างกัน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
-การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว 1. การแสดงท่าทาง
จังหวะ
อยู่กับที่
เคลื่อนไหวตาม
สนใจ มีความสุขและ
(2) การเคลื่อนไหว ข้อตกลง
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
2. รูปร่างสี่เหลี่ยม
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การแสดง
ดนตรี คําคล้องจอง คํา ความคิดสร้างสรรค์
บรรยายและข้อตกลงได้ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ค้นหาคําตอบของข้อ
สงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการทํานาตาม
วิธีการของตนเอง

(๑) การสํารวจสิ่ง
ต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(2) การตั้งคําถาม
ในเรื่องที่สนใจ
(6) การพูดอธิบาย

การทํานา
ชาวนาจะปลูกข้าว
ในฤดูฝนเริ่มด้วย
การเตรียมดินโดย
ใช้วัวควายไถนา
ปัจจุบันการทํานา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแปะกระดาษกาวเป็นรูปเรขาคณิตรูป
สี่เหลี่ยม ไว้บนพื้น หลายๆรูป
3. แบ่งเด็กออก เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เด็กแต่
ละกลุ่มได้เชือกกลุ่มละ 1 เส้นเชือกผูกหัวและ
ท้ายติดกัน เด็กๆทุกคนจับเชือก
4. เด็กๆแต่กลุ่มเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้เด็กแต่ละ
กลุ่มวิ่งไปยืนในรูปสี่เหลี่ยมพร้อมดึงเชือกให้ตึง
ตามรูปสี่เหลี่ยมนั้น
5. ปฏิบัติซ้ําตามข้อ 4 อีก 2-3 รอบ
4. เด็กนอนราบกับพื้นตัวตรงหลับตาแขนแนบ
ลําตัวหายใจเข้าออกลึกๆช้า เพื่อผ่อนคลาย
1. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงก่อนออกไปดูชาวนา
ทํานากันในทุ่งนา และเด็กเตรียมคําถามที่อยากรู้
เรื่องเกี่ยวกับการทํานาไว้ เพื่อที่จะนําไปถามคุณ
ลุงชาวนาที่กําลังทํางานอยู่ในทุ่งนา
2. ครูพาเด็กไปดูชาวนากําลังทํานา
3.ครูแนะนําคุณลุงชาวนาให้เด็กได้รู้จัก
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. นกหวีด
การแสดงความสนใจ
3. เชือก
มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบข้อตกลง

1. ทุ่งนา
2. ชาวนาที่ให้ความรู้
3. ภาพการทํ า นา
ภาพทุ่งนา ภาพควาย
ไถนา ภาพชาวนา
ดํานา

สังเกต
1.การค้ น หาคํ า ตอบ
ของข้ อ สงสั ย ต่ า งๆ
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนใน
การทํานาตามวิธีการ
ของตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. เล่าเรื่องขั้นตอนการ
ทํานาเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่องได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าเหมาะสม
บางสถานการณ์
3. ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
เกี่ยวกับสิ่งของ
บางแห่งจะเตรียม
เหตุการณ์ และ
ดินโดยใช้รถ
ความสัมพันธ์ของ แทรกเตอร์ทั้งขนาด
สิ่งต่างๆ
เล็กและขนาดใหญ่
ไถนาแทน เมื่อต้น
ข้าวเจริญเติบโต
และออกรวงเต็มที่
ชาวนาจะใช้เคียว
เกี่ยวรวงข้าว แล้ว
นํามาสีเป็นข้าวสาร
(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(3) การทํางานศิลปะ
ที่นําวัสดุหรือสิ่งของ
ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําแปร
รูปแล้วนํากลับมาใช้
ใหม่
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

4. ให้เด็กสนทนาซักถามถึงขั้นตอนในการทํานา
จากคุณลุงชาวนา
5. ครูและเด็กช่วยกันสรุปขั้นตอนในการทํานา
ประกอบภาพการทํานา ต้นข้าวที่ออกรวง
เมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวสาร

4.ต้นข้าวที่ออกรวง
5.เมล็ดข้าวเปลือก

2 . ก า ร เ ล่ า เ รื่ อ ง
ขั้นตอนการทํานาเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การประดิษฐ์หุ่นจากฟางข้าว การเป่าสี
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การประดิษฐ์หุ่นจาก
ฟางข้าว”
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

1. ฟางข้าว
2. เชือก ลวด
3. สีน้ํา
4. พู่กัน
5. จานสี
6. หลอด

สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การเล่าอธิบาย
ผลงานของตนเอง
3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้างได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ได้อย่างน้อย
4 ลําดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(4) การเคลื่อนไหว
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ
การโยน การเตะ

(14) การบอกหรือ การเรียงลําดับการ
เรียงลําดับกิจกรรม เจริญเติบโตของ
หรือเหตุการณ์ตาม ต้นข้าว
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

1. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมโยนบอล
รับบอล พร้อมทั้งแนะนําวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆ กัน ให้ฝ่ายที่ 1
โยนลูกบอลให้ฝ่ายตรงข้าม ถ้าฝ่ายตรงข้ามรับ
บอลได้แสดงว่าได้ 1 คะแนน
3. สลับกันโยนลูกบอลจนครบ 10 ลูก ทีมใดรับ
ได้มากกว่าถือว่าชนะ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับภาพการเจริญเติบโต
ของต้นข้าว
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

เกมโยนบอล รับบอล สังเกต
การรับลูกบอล
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1. เกมเรียงลําดับ
ภาพการเจริญเติบโต
ของต้นข้าว
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้น
ข้าว

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

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กอาสาสมัครออกมา 2 คน จับมือกัน ให้
เพื่อนๆที่เหลือเกาะเอวเดินเป็นแถวลอดใต้แขน
เด็ก 2 คนแรก เมื่อพูดคําคล้องจอง รีรีข้าวสาร
จบเด็ก 2 คนก็ลดมือลงกั้นเด็กที่กําลังลอดเอาไว้
3. ให้เด็กทํากิจกรรมในข้อ 2 ซ้ําอีก 2-3 ครั้ง
กิจกรรมเสริม
(1) การสังเกต
1. ต้นข้าวมี
1. ครูนําต้นข้าวมาให้เด็กดู
ประสบการณ์
ลักษณะ
ลักษณะคล้าย
2. สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของลําต้น ใบ ดอก
บอกลักษณะของสิ่ง
ส่วนประกอบ
ต้นหญ้า ดอกของ และเมล็ดของต้นข้าว โดยใช้คําถาม ดังนี้
ต่างๆจากการสังเกตโดย การเปลี่ยนแปลง ข้าวเรียกว่ารวง ต้น -ต้นไม้นี้เรียกว่าอะไร
ใช้ประสาทสัมผัสได้
และความสัมพันธ์ ข้าวที่ถูกสีเอาเม็ด -ต้นข้าวมีลักษณะคล้ายต้นอะไร
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ ออกเรียกว่า ฟาง -ส่วนต่างของต้นข้าวเรียกว่าอะไร และมีลักษณะ
ประสาทสัมผัส
ข้าว
อย่างไร
อย่างเหมาะสม
2. นับปากเปล่า 1- 3. ให้เด็กสังเกตและสัมผัสต้นข้าวกับฟางข้าว
(8)การนับและ
10
แล้วสนทนาถึงความแตกต่าง
แสดงจํานวนของสิ่ง
4. ให้เด็กช่วยกันนับต้นข้าว 1 -10 ต้นพร้อมกัน
ต่างๆใน
5. ให้อาสาสมัครออกมานับบ้าง
ชีวิตประจําวัน
6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปลักษณะและส่วนต่างๆ
ของต้นข้าว
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2.คําคล้องจองรีรี
การแสดงความสนใจ
ข้าวสาร
มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบ คําคล้อง
จอง รีรีข้าวสาร

1. ต้นข้าวที่ออกรวง สังเกต
2. ฟางข้าว
การบอกลักษณะของ
ต้นข้าวจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมศิลปะ
(2) การแสดง
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
1.สนใจมีความสุขและ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ผ่านภาษาท่าทาง
2.กล้าพูดกล้าแสดงออก การเคลื่อนไหวและ
อย่าเหมาะสมบาง
ศิลปะ
สถานการณ์
(๕) การทํางาน
3. ทํางานที่ได้รับ
ศิลปะ
มอบหมายจนสําเร็จได้ (2) การเขียนภาพ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
และการเล่นกับสี
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
การนําใบข้าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การวาด
ภาพด้วยสีน้ํา
2. ครูแนะนํากิจกรรมใหม่ “การนําใบข้าวมา
สร้างสรรค์งานศิลปะ”
3. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน
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สื่อ
1. กระดาษ A4
2. ใบข้าว
3. กาว
4. สีน้ํา
5. พู่พัน
6. จานสี

การประเมินผล
สังเกต
1. การแสดงความ
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
2. การเล่าอธิบาย
ผลงานของตนเอง
3. การทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

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

(13) การจับคู่
การจับคู่จํานวนที่
เปรียบเทียบ และ เท่ากัน
การเรียงลําดับ สิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้ําหนัก ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

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

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นน้ํา
เล่นทราย แนะนําการเล่นน้ํา เล่นทรายอย่างถูก
วิธีให้เด็กทราบ
3.เด็กเล่นน้ํา เล่นทราย ตามความสนใจ
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทําความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพกับจํานวน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

บริเวณเล่นน้ํา –
เล่นทราย

สังเกต
การเล่น และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(2) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ (2) การแสดง
ดนตรี คําคล้องจอง คํา ความคิดสร้างสรรค์
บรรยายและข้อตกลงได้ ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่า
นั้นทันที
2. ให้เด็กทําท่าทางตามจินตนาการโดยฟังคํา
บรรยาย ก่อนที่จะหว่านเมล็ดข้าวลงในนา
ชาวนานําวัวควายมาไถนาเพื่อเตรียมดิน ฝนตก
ลงมาเมล็ดข้าวค่อยๆสูงขึ้นๆ แล้วออกรวง ลมพัด
ต้นข้าวโอนเอนไปมา เมื่อลมหยุดพัด ต้นข้าวจึง
หยุดอยู่นิ่งๆ
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้ําอีก
(๓) การฟังเพลง
1. ประเพณีที่เกี่ยว 1. ครูเล่านิทานเรื่อง แม่โพสพ
นิทาน คําคล้องจอง กับข้าว ได้แก่
2. ครูร่วมสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน
บทร้อยกรองหรือ -พระราชพิธีจรด
โดยใช้คําถามดังนี้
เรื่องราวต่าง ๆ
พระนังคัลแรกนา -ข้าวมีประโยชน์ต่อคนเราหรือไม่ถ้าเด็กไม่มีข้าว
(๖) การพูดอธิบาย ขวัญในวันพืชมงคล กินจะเป็นอย่างไร
เกี่ยวกับสิ่งของ
-ประเพณีวันสารท -เด็กๆคิดว่าควรจะปฏิบัติตนในการกินข้าวอย่างไร
เหตุการณ์และ
ไทย
3. ครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับพระราชพิธีจรดนาง
ความสัมพันธ์ของ 2. เปรียบเทียบ
คัลแรกนาขวัญในวันพืชมงคลให้เด็กดู ครูอธิบาย
สิ่งต่างๆ
จํานวนและน้ําหนัก ถึงงานในพิธีและรายละเอียดที่มีอยู่ในวีดีโอ และ
อธิบายประเพณีวันสารทไทย การทําบุญ การทํา
กระยาสารท
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สื่อ

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. คําบรรยาย
การแสดงความสนใจ
มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบคําบรรยาย

1. นิทานเรื่อง แม่
โพสพ
2. คลิปวีดีโอพระราช
พิธีจรดนางคัลแรกนา
ขวัญ
3.รูปภาพประเพณี
วันสารทไทย
4. ข้าวเปลือก
5. ถ้วย
6. ช้อนตวง

สังเกต
การสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

(๕) การทํางาน
ศิลปะ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ
การร้อยวัสดุ

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ ถ้าเด็กๆได้เข้าร่วมพิธี เด็กอยากทําหน้าที่
อะไรบ้าง เพราะอะไร
5. ครูนําข้าวเปลือกมา แล้วให้เด็กอาสาสมัคร
ออกมาตักข้าวเปลือกใส่ลงไปในถ้วยใบที่ 1
จํานวน 10 ช้อน และถ้วยใบที่ 2 จํานวน 20
ช้อน ให้เด็กลองเปรียบเทียบว่าข้าวเปลือกในถ้วย
ทั้ง 2 ใบใบไหนมีจํานวน และน้ําหนักมากกว่ากัน
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประเพณีที่เกี่ยว
กับข้าวคือพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประเพณีวันสารทไทย
1. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การร้อยมาลัยต้นข้าว การวาดอิสระด้วยสีเทียน
2. ให้เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ 1-2
กิจกรรมตามความสนใจ
3. ให้เด็ก 4-5 คน นําผลงานออกมานําเสนอให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
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สื่อ

การประเมินผล

1. เชือก
สังเกต
2. ต้นข้าวตัดเป็นท่อน การตรวจผลงานการ
3. สีเทียน
ร้อยมาลัยต้นข้าว
4. กระดาษ A4

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุม
(3) การเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
ประสบการณ์/
แตกต่างไปจากตนได้
มุมเล่นต่าง ๆ
2. เก็บของเล่นของใช้ (๒) การเล่นและ
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง
การทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
(4) การเคลื่อนไหว
รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง ที่ใช้การประสาน
สองข้างได้
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ
การโยน การเตะ

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

สื่อ

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

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เกมลิงชิงบอล
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นเกมลิงชิงบอล
3. หาผู้เล่นเป็นลิง 1 คน แล้วแต่สมัครใจ ผู้เล่น
คนอื่นยืนล้อมวง
4. ผู้เป็นลิงยืนอยู่กลางวงคอยแย่งลูกบอล
5. ผู้เล่นที่ล้อมวงอยู่จะผลัดกัน โยนลูกบอลให้กัน
ตลอดเวลา
6. ถ้าผู้เป็นลิงแตะถูกลูกบอลขณะที่คนใด ถืออยู่
คนนั้นจะต้องเป็นลิงคนต่อไป
7. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาให้เด็กเข้าแถว
และทําความสะอาดร่างกาย
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การประเมินผล

สังเกต
การรับลูกบอลโดยใช้
มือทั้งสองข้าง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่
การจับคู่ภาพที่
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
เหมือนกัน
ความแตกต่างหรือความ และการเรียงลําดับ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

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

1. เกมจับคู่ภาพเสื้อ
แยกส่วน
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม
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สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูแจกเคียวเกี่ยวข้าวกระดาษ และรวงข้าว
ให้เด็ก
3. ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตาม
จินตนาการประกอบเพลงชาวนา
4. เมื่อเพลงหยุดให้เด็กๆ หยุดนิ่ง
5. เด็กปฏิบัติซ้ําตามข้อ 3 ซ้ํา 2 – 3 ครั้ง
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
-อาหารที่ทําจาก
1. ครูเล่านิทานเรื่อง แม่ไก่แดง โดยใช่หุ่นมือ
ประสบการณ์
นิทาน คําคล้องจอง ข้าวมีมากมาย เช่น ประกอบการเล่า
ฟังและสนทนาโต้ตอบ บทร้อยกรองหรือ ข้าวหลาม ข้าวตัง 2. ครูและนักเรียนสนทนาถึงเนื้อเรื่องในนิทาน
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้ เรื่องราวต่าง ๆ
ข้าวเกรียบ กระยา 3. สนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ทํามาจากข้าว โดยใช้
(๖) การพูดอธิบาย สารท ขนมปัง เส้น คําถาม ดังนี้
เกี่ยวกับสิ่งของ
ก๋วยเตี๋ยว ขนมบัว - อาหารนี้ (ภาพขนมครก) ทํามาจากอะไร
เหตุการณ์และ
ลอย ขนมครก ขนม - อาหารที่ทํามาจากข้าวมีอะไรบ้าง
ความสัมพันธ์ของ ชั้น เป็นต้น
4. เด็กและครูตกลงร่วมกันว่าวันนี้จะทําอาหาร
สิ่งต่างๆ
อาหารที่ทํามาจากข้าว คือ แพนเค้ก
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สื่อ

การประเมินผล

1.เคียวกระดาษ
2.รวงข้าว
3.เพลง ชาวนา
4. เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การแสดงความสนใจ
มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

1. หุ่นมือ
2. นิทานแม่ไก่แดง
3. ภาพขนมครก
4. แป้งทําแพนเค้ก
5. ไข่ไก่
6. นมสด
7. กระทะ
8. เนย
9. เพลง ข้าว

สังเกต
การสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. กระดาษ 100
ปอนด์
2. กาว
3. เมล็ดข้าวสาร
4. สีผสมอาหาร
5. มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การทํากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตน

5. เด็กร่วมกันแนะนําส่วนประกอบในการทํา
“แพนเค้ก”
6.ครูอธิบายขั้นตอนการทํา “แพนเค้ก”
7.เด็กและครูร่วมกันทํา “แพนเค้ก” ตามขั้นตอน
8. ครูและเด็กช่วยกันสรุปวิธีการทําแพนเค้กและ
อาหารที่ทํามาจากข้าว
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เล่นและทํากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตนได้

(2) การเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะ
แบบร่วมมือ

กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้
2. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

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

1. ครูบอกข้อตกลงในการทําศิลปะแบบร่วมมือ
โดยมีเป้าหมายเพื่อทําภาพปะติดจากเมล็ด
ข้าวสารย้อมสี
2. แบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม ให้ร่วมกันทําภาพปะติด
จากเมล็ดข้าวสารย้อมสี เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
3. ให้เด็กนําผลงานออกมานําเสนอทีละกลุ่ม ให้
เพื่อนถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
1. การเล่นร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน
2. การเก็บของเล่น
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สําคัญ
(1) การปฏิบัติตน
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
ให้ปลอดภัยใน
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
กิจวัตรประจําวัน
ร่างกาย
2. ครูแนะนําข้อตกลงในการเล่นอุปกรณ์กีฬา
อย่างปลอดภัยและการจัดเก็บ
3. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์กีฬาโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
4. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
กีฬาเด็กเข้าแถวและทําความสะอาดร่างกาย
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
และการเรียงลําดับ
สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้ําหนัก
ปริมาตร

การเปรียบเทียบ
ชิ้นส่วนเล็กที่มีภาพ
เป็นสิ่งเดียวกันกับ
ภาพที่ซ่อนอยู่ใน
ภาพใหญ่

1. ครูแนะนําเกมศึกษารายละเอียดของภาพ
อาหารที่ทํามาจากข้าว
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
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สื่อ

การประเมินผล

1. อุปกรณ์กีฬา
2. นกหวีด

สังเกต
การเล่น และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมศึกษา
รายละเอียดของภาพ
อาหารที่ทํามาจาก
ข้าว
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ชื่อ-สกุล
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14. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้
อย่างน้อย 4 ลําดับ
15. ค้นหาคําตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทํานาตามวิธีการของตนเอง
ได้

13. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

ด้านสังคม
12. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

11. เล่าเรื่องขั้นตอนการทํานาเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องได้

10. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟังได้

9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

ด้านร่างกาย

7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 ซม. ได้
4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าเหมาะสม
บางสถานการณ์
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
6.สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี
คําคล้องจอง คําบรรยายและข้อตกลงได้

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้
2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 8 ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 2
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ-สกุล
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ
๑
ต้องส่งเสริม
14. เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้
อย่างน้อย 4 ลําดับ
15. ค้นหาคําตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทํานาตามวิธีการของตนเอง
ได้

13. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

ด้านสังคม
12. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

11. เล่าเรื่องขั้นตอนการทํานาเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องได้

10. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟังได้

9. เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตนได้

ด้านอารมณ์จิตใจ
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

ด้านร่างกาย

7. ทํางานที่ได้รบั มอบหมายจนสําเร็จได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 ซม. ได้
4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าเหมาะสม
บางสถานการณ์
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
6.สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี
คําคล้องจอง คําบรรยายและข้อตกลงได้

1. เล่น ทํากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้
2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างได้

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 1. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
การเล่นและกิจวัตรประจําวัน
ผู้อื่น ในกิจวัตรประจําวัน
ในกิจวัตรประจําวัน
2. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์ 2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ
เสี่ยงอันตรายและคนแปลกหน้า
การเล่นในสนามเด็กเล่น
การเล่นในสนามเด็กเล่น
3. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์
3. การระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตราย
เสี่ยงอันตราย ของมีคม สัตว์มีพิษและ
ของมีคม สัตว์มีพิษและคนแปลกหน้า
คนแปลกหน้า
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.๑.๒)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.๑.๒)
ตบช 2.2 (2.2.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.2)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1.(4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.2)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.๑)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
ตบช 9.2 (9.2.1) (๙.๒.๒)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
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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
กิจวัตรประจําวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ
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) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
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) การฟังเพลงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน
(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 นิทาน เพลง
2. การฟังคําคล้องจอง
3. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
3. การฟังและดูหนังสือภาพ
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 เรื่องราว
สั้น ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึก
4. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง
5. การอ่านร่วมกันพร้อมครูและเพื่อน
6. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจอิสระ
ตามลําพังในมุมหนังสือ
7. การเห็นแบบอย่างการของการอ่านที่ถูกต้อง
8. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือคําคุ้นเคย
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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด
เด็ก ๆ ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อน เมื่อเล่นของเล่นต่าง ๆ ในห้องเรียน และเล่นเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่น รู้วิธีใช้ของใช้ที่มี
ลักษณะแหลมคมอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงสถานที่และอุปกรณ์ของใช้ที่เสี่ยงอันตราย ระมัดระวังสัตว์มีพิษต่าง ๆ และป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้า
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทํา
1. เล่นและทํา
เจริญเติบโตตามวัยและมี
ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่างปลอดภัย กิจกรรมอย่าง
สุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ด้วยตนเอง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.4 การรักษาความ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของ
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ในกิจวัตรประจําวัน
อย่างปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง 1. การรักษาความปลอดภัยของ
ปลอดภัย
ตนเองและผู้อื่นในกิจวัตร
ประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการเล่น
ของเล่นสนามเด็กเล่นและ
การระวังภัยจากสถานที่และ
อุปกรณ์เสี่ยงอันตราย
3. การระวังอันตรายจาก
ของมีคม สัตว์พิษ และ
คนแปลกหน้า
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรง
และประสานสัมพันธ์กัน ตัวได้
2.2. ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
2.1.2 กระโดดขาเดียว 2. กระโดดขาเดียวอยู่ 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการ กับที่ได้โดยไม่เสียการ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ทรงตัว
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ทรงตัว
3. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร ฉีก ตัดปะ
มาตรฐานที่ ๓ มี
4. แสดงความพอใจใน 1.2.๕ การมีอัตลักษณ์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๒. แสดงความ
สุขภาพจิตดีและมีความสุข ตนเองและผู้อื่น
ผลงานและ
พอใจในผลงานและ
เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเอง
ความสามารถของตนเอง ความสามารถของ
มีความสามารถ
ตนเองได้
(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของ
ตนเอง
มาตรฐานที่ 4
4.1. สนใจ มีความสุข 4.1.3 สนใจ มีความสุข 5. สนใจ มีความสุข
1.2.4 การแสดงออกทาง
ชื่อชมและแสดงออกทาง และแสดงออก ผ่านงาน และแสดงท่าทาง/
และแสดงท่าทาง/
อารมณ์
ศิลปะ ดนตรี และการ ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนไหวประกอบ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เคลื่อนไหว
เพลง จังหวะและดนตรี เพลง จังหวะและ
เคลื่อนไหว
เสียงเพลงและดนตรี
ดนตรีได้
2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะ
6.2 มีวินัยตนเอง
๖.๒.2 เข้าแถว
ชีวิตและปฏิบัติตนตาม
ตามลําดับก่อนหลังได้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ด้วยตนเอง
พอเพียง

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
6. เข้าแถวตามลําดับ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัยมีส่วนร่วม และบทบาท
ก่อนหลังได้ด้วย
สมาชิกของสังคม
ตนเอง
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน

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

7. เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

8.2.1 เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

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

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 8. ฟังและสนทนา
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
และสนทนาโต้ตอบ
โต้ตอบสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง เรื่องที่ฟังได้

9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์คําพร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

9. อ่านภาพ
สัญลักษณ์คํา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน
(12) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
-รู้จักส่วนประกอบหนังสือ
ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาด เนื้อเรื่อง
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 มี
ความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอกลักษณะ
10.ต่อส่วนประกอบ
การคิดรวบยอด
และส่วนประกอบของสิ่ง ของภาพเป็นภาพที่
ต่าง ๆ จากการสังเกต
สมบูรณ์ได้
โดยใช้ประสาทสัมผัส

10.1.2จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
(6 )การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจํานวน
ของสิ่งต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
11.จับคู่และ
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบความ เปรียบเทียบ และเรียงลําดับ
แตกต่างหรือความ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ ยาว/ความสูง น้ําหนัก
ได้
ปริมาตร
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
กิจกรรม
วันที่
1

2

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง
พร้อมอุปกรณ์
(กระดาษ
หนังสือพิมพ์)

การทําท่าทาง
เป็นผู้นําผู้ตาม

เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

๑.พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ
1.๑การอ่านร่วมกันจากหนังสือ
นิทานเรื่องลูกกระต่ายแสนซน
๑.๒ การคาดคะเนชื่อเรื่องจากปก
2. การรักษาความปลอดภัย
ในการทํากิจวัตรประจําวัน

1. การตัดกระดาษด้วย มุมประสบการณ์
กรรไกรอย่างอิสระ
อย่างน้อย ๔มุม
2. การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

การเล่นน้ํา – เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพรูปทรงที่
สัมพันธ์กัน

1.พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ
1.1 การอ่านร่วมกันจากหนังสือ
นิทานเรื่องลูกกระต่ายแสนซน
1.2 ส่วนประกอบของหนังสือ
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของ
เล่น การเล่นในสนามเด็กเล่นและ
การระวังภัยจากสถานที่อันตราย

1. การตัดกระดาษด้วย มุมประสบการณ์
กรรไกรอย่างอิสระ
อย่างน้อย 4 มุม
2. การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

การเล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมภาพตัดต่อเครื่องเล่น
สนาม
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กิจกรรม
วันที่
3

เคลื่อนไหวและ
เสริมประสบการณ์
จังหวะ
การเคลื่อนไหว ๑.พัฒนาการทางภาษาและ
ตามคําสั่ง
การรูห้ นังสือ
1.๑.อ่านร่วมกันจากหนังสือนิทาน
เรื่องลูกกระต่ายแสนซน
๑.๒.เติมคําด้วยปากเปล่า
๒. การระวังอันตรายจากของมีคม

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

1.การใช้กรรไกร
มุมประสบการณ์
ตัดกระดาษเป็นเส้นตรง อย่างน้อย ๔มุม
ตามแนวเส้นประ

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

การเล่นน้ํา – เล่นทราย

เกมจับคู่ภาพกับเงา
ของมีคม – แหลมคม

2. การปั้นดินน้ํามัน
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การเคลื่อนไหว
ตามข้อตกลง

๑.พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ
๑.๑.อ่านร่วมกันจากหนังสือนิทาน
เรื่องลูกกระต่ายแสนซน
๑.๒ ทายคําที่ปิดไว้
2. การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ

1. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง
2. การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔มุม

การเล่นเกมกระต่ายกระโดด
ขาเดียวอยู่กับที่

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
สัตว์มีพิษกับที่อยู่

5

การทําท่ากาย
บริหารประกอบ
คําคล้องจอง
ปลอดภัยไว้ก่อน

๑.พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ
๑.๑ การอ่านร่วมกันจากหนังสือ
นิทานเรื่องลูกกระต่ายแสนซน
๑.๒ อาสาสมัครผลัดกันอ่านนํา
2. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า

1.การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง
2. การปั้นดินน้ํามัน
อิสระ

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔มุม

การเล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 -4
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
2. การทําท่าทางเป็นผู้นําผู้ตาม
3. การเคลื่อนไหวตามคําสั่ง
4. การเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทางตาม
ข้อตกลง
5. การทําท่ากายบริหารประกอบ
คําคล้องจอง “ปลอดภัยไว้ก่อน”

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. การรักษาความปลอดภัยในการทํากิจวัตรประจําวัน
2. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่น การเล่นในสนาม
เด็กเล่น และการระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตราย
3. การระวังอันตรายจากของมีคม
4. การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ
5. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า
นับปากเปล่า ๑-๑๐ การนับและแสดงจํานวน ๑-๔
หน่วย

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
-

การเล่นตามมุมประสบการณ์

ปลอดภัยไว้ก่อน
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. การเล่นน้ํา-เล่นทราย
4. การเล่นเกมกระโดดขาเดียวอยู่กับที่
5. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การใช้กรรไกรตัดกระดาษอิสระและปั้นดินน้ํามัน
2. การใช้กรรไกรตัดกระดาษอิสระและปั้นดินน้ํามัน
3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นประและ
ปั้นดินน้ํามัน
4. การตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงและปั้นดินน้ํามัน
5. การตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงและปั้นดินน้ํามัน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพรูปทรงที่สัมพันธ์กัน
2. เกมภาพตัดต่อเครื่องเล่นสนาม
3. เกมจับคู่ภาพกับเงาของมีคม – ของ
แหลมคม
4. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์มีพิษกับที่อยู่
5. เกมจับคู่ภาพกับจํานวน 1 - 4
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เพลงบรรเลง
1. เด็กจับคู่กันช่วยกันถือกระดาษหนังสือพิมพ์
เคลื่อนไหวไปรอบๆ บริเวณตามเสียงเพลงบรรเลง 2. กระดาษหนังสือพิมพ์
พอเพลงหยุดให้เด็กทั้งสองคนเข้าไปยืนอยู่ใต้
กระดาษหนังสือพิมพ์ พอเพลงเริ่ม เด็ก ๆ
เคลื่อนไหวต่อ พอเพลงหยุดให้พับครึ่ง
หนังสือพิมพ์แล้วเข้าไปยืนใต้กระดาษ เที่ยวต่อไป
พับกระดาษครั้งละครึ่งจนกระดาษเล็กที่สุด
2. เด็กพักผ่อน คลายกล้ามเนื้อ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.ฟังและสนทนา
โต้ตอบได้
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ฟัง
2.เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การฟังนิทาน
1. พัฒนาการทางภาษา
(4) การพูดแสดง
และการรู้หนังสือ
ความคิดเห็น
2. การรักษาความ
ความรู้สึก และความ ปลอดภัยของตนเองและ
ต้องการ
ผู้อื่นในกิจวัตรประจําวัน
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูด
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
12. การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

หนังสือนิทานเรื่อง
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
“ลูกกระต่ายแสนซน”
1.1 นําหนังสือเรื่อง “ลูกกระต่ายแสนซน”
มาให้เด็กดูหน้าปก
๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
๑.๓. จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องลูกกระต่ายแสนซน
จนจบ โดยชี้คําตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยใช้
คําถามต่อไปนี้
-ถ้าเพื่อนสาดน้ําเล่นกันขณะแปรงฟัน เด็กจะทํา
อย่างไร
-ถ้าเพื่อน ๆ เล่นของเล่น แล้วทิ้งไว้ไม่เก็บเด็กจะ
ทําอย่างไร

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การฟังคําถามและ
สนทนาโต้ตอบ
2. การเล่น และทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้
-ถ้าเด็กเห็นเพื่อนหกล้มหัวเข่าแตกเราควรทํา
อย่างไร
๓.เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
1.ครูเตรียมอุปกรณ์การตัดกระดาษและ
ปั้นดินน้ํามัน
2ครูสาธิตการตัดกระดาษด้วยกรรไกร
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ทั้ง 2
กิจกรรม
4. เมื่อเสร็จนําเสนอผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2.ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย หลัง
เลิกเล่น

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1.กระดาษA4
2.กรรไกร
3.ดินน้ํามัน
4.แผ่นรองปั้น

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้
2. เข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลังด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

เกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
และเรียงลําดับ
สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กและครูร่วมกันกําหนดข้อตกลงในการเล่นน้ํา เล่นทรายดังนี้
-เดินเข้าแถวตามลําดับก่อน-หลังทั้งไปและกลับ
-ขณะเล่นไม่แกล้งเพื่อน
-เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเล่น
-เก็บอุปกรณ์ไปทําความสะอาด
2. สาธิตวิธีการเล่นน้ํา – เล่นทรายที่ถูกต้องและแนะนํา
วิธีเล่นที่ปลอดภัยเช่นไม่นําทรายมาขว้างปากัน ไม่แย่ง
ของเล่นกัน เล่นร่วมกัน และแบ่งปันกันเล่น
3. เด็กเล่นน้ํา– เล่นทรายอย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นน้ํา -เล่นทราย
ล้างมือ
1. ครูนําภาพวงกลม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมาให้เด็กดู
1. ทบทวนรูปวงกลม
สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ทีละภาพและถามเด็กว่าเป็นภาพอะไร ให้เด็กยกตัวอย่าง
2. การจับคู่ภาพกับรูปทรง สิ่งของรอบๆ ตัวเด็กที่มีลักษณะเหมือนวงกลม
สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม
ที่สัมพันธ์กัน
2. ครูแจกไม้บล็อกให้เด็กทุกคน ๆ ละ 1 ชิ้น ให้เด็กบอก
รูปทรงไม้บล็อกของตนเอง
3. แนะนําเกมจับคู่ภาพรูปทรงที่สัมพันธ์กัน
4. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกมว่า
ชอบหรือไม่ชอบ เพราะเหตุใด
6. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ
1. พื้นที่เล่นน้ํา –
เล่นทราย
2. อุปกรณ์ในการ
เล่นน้ํา - เล่นทราย

1. ภาพวงกลม
สามเหลี่ยม และ
สี่เหลี่ยม
2. ไม้บล็อกใน
ห้องเรียน
3. เกมจับคู่ภาพ
รูปทรงที่สัมพันธ์กัน
4. เกมที่เล่นมาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. การเล่น และทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
2. การเข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลัง
ด้วยตนเอง

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะช้า – เร็ว ที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้จับคู่แล้วเล่นเกมส่อง
กระจกเงา คนหนึ่งเป็นกระจกอีกคนหนึ่งเป็นคน
ส่องกระจกคนที่ส่องกระจกทําท่าทางตาม
จินตนาการ เช่น หวีผม กินข้าวคนที่เป็นกระจก
ทําท่าทางตามคนส่องกระจกโดยผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นกระจกและคนส่องกระจก
2. ปฏิบัติกิจกรรมข้อ ๒ ซ้ําอีก โดยผลัดเปลี่ยน
กันเป็นกระจก และคนส่องกระจก
๑. พัฒนาการทางภาษา ๑.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง
1.๑.เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง ลูกกระต่ายแสนซน
ประสบการณ์
นิทาน หรือเรื่องราว และการรู้หนังสือ
๒. ความปลอดภัยจาก พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
1. ฟังและสนทนา ต่างๆ
การเล่นของเล่น การเล่น ๑.๒ ครูแนะนําส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
โต้ตอบได้สอดคล้อง (4) การพูดแสดง
ในสนามเด็กเล่นและ
กับเรื่องที่ฟัง
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
ความคิดเห็น
เนื้อเรื่อง
2. เล่นและทํา
ความรู้สึกและความ สถานที่เสี่ยงอันตราย
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับนิทานที่
กิจกรรมอย่าง
ต้องการ
อ่านและเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้
2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถามดังนี้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

1. หนังสือนิทานเรื่อง
ลูกกระต่ายแสนซน
2. สนามเด็กเล่น

สังเกต
1. การฟังและสนทนา
โต้ตอบได้สอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
2. การเล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง
(10) การอ่าน
หนังสือภาพ นิทาน
(12) การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
(3) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- เด็ก ๆ เคยถูกเพื่อนแกล้งบ้างหรือไม่ รู้สึก
อย่างไร
-สถานที่ใดที่เด็กไม่ควรไปเล่น เพราะ
เสี่ยงอันตราย
3. อาสาสมัคร เล่าประสบการณ์ของตน ที่เคย
ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็ก
เล่น
4. พาเด็กไปสนามเด็กเล่นและสาธิตวิธีเล่นเครื่อง
เล่นที่ถูกต้องและปลอดภัย
5. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
6 เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัยและสถานที่เสี่ยงอันตรายที่ไม่ควรไปเล่น
1. เตรียมอุปกรณ์ในการตัดกระดาษและ
การปั้นดินน้ํามัน
๒. ครูสาธิตการตัดกระดาษสีด้วยกรรไกร
3. เด็กตัดกระดาษสีด้วยกรรไกร นํากระดาษที่ตัด
ได้มาต่อเป็นรูปทรงอิสระและปะลงบนกระดาษA4
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม
5. เด็กเล่าผลงาน ครูบันทึกคําพูดเด็ก
6. เด็กเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เรียบร้อย

1. กระดาษA4
2. กระดาษสีต่าง ๆ
3. กรรไกรปลายมน
4. กาว
5. ดินน้ํามัน
6. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเล่นเครื่อง
เล่นและ ทํากิจกรรม เล่นอย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้
เกมการศึกษา
ต่อส่วนประกอบของ
ภาพเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

(6) การต่อของชิ้น การเล่นเกมภาพตัดต่อ
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้ เครื่องเล่นสนาม
สมบูรณ์ และการ
แยกชิ้นส่วน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

อุปกรณ์มุมประสบการณ์
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ในห้องเรียน
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจอย่าง เครื่องเล่นสนาม
อิสระ
2. เมื่อหมดเวลา เด็กทําความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าห้องเรียน
1. แนะนําเกมใหม่เกมภาพตัดต่อเครื่องเล่นสนาม
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
เกมว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุใด
4.เมื่อเล่นเสร็จ เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

สังเกต
การเล่นและ ทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

1. เกมภาพตัดต่อเครื่อง สังเกต
เล่นสนาม
การต่อส่วนประกอบของ
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม ภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์
การศึกษา
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.ฟังและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

(๓) การฟังเพลง
นิทาน หรือเรื่องราว
ต่างๆ
(4) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง

1.พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
2.การระวังความ
ปลอดภัยเมื่อใช้ของมีคม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๑. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะ เครื่องเคาะจังหวะ
ช้า เร็ว ที่ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้
หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีพร้อมนับปากเปล่า
1-10
2. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
รอบ ๆ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้ปฏิบัติตาม
คําสั่ง เช่น
-ทําท่างูกําลังเลื้อย
-ทําท่าปอกผลไม้
-ทําท่าโดนตะปูตําเท้า
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมข้อ 2 ซ้ําอีก

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

1.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑.เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องลูกกระต่าย
แสนซน พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคําด้วยปากเปล่า
เมื่ออ่านถึงคําที่พบบ่อย
๑.๒ ทํากิจกรรมเติมตัวอักษรในคําที่พบบ่อย เช่น
ก-ะต่าย

สังเกต
1.การฟังและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
2.การเล่น และทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

๑. หนังสือนิทานเรื่อง
“ลูกกระต่ายแสนซน”
2. แถบประโยค
3. กระดาษ
4. มีด กรรไกร เข็ม
และตะปู
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.เล่น และทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(12 )การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

(1) การปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
ความสามารถของ
ตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูนําของมีคม เช่น มีด กรรไกร เข็ม ตะปู
มาให้เด็กดู แล้วถามเด็กว่า
- เด็ก ๆ เคยเห็นของเหล่านี้หรือไม่ใช้ทําอะไร
และทําอย่างไร
- นอกจากมีด กรรไกร เข็ม ตะปูแล้วเด็ก ๆ
คิดว่ามีอะไรอีกที่เป็นของมีคม
3.อาสาสมัครที่เคยได้รับอันตรายจาก
ของมีคมเหล่านี้ เล่าประสบการณ์ของตนให้เพื่อน
ฟังบอกสาเหตุและการดูแลรักษา
4. ครูถามเด็กว่า เด็ก ๆ จะป้องกันอันตรายจาก
ของมีคมเหล่านี้ได้อย่างไร
5. ครูสาธิตวิธีใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงและให้เด็กฝึกใช้กรรไกร ตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง
6. เด็กและครูร่วมกันสรุป เวลาใช้ของมีคมเรา
ต้องระมัดระวังไม่ประมาทหลังใช้ต้องเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
๑. ครูเตรียมกิจกรรมการใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นประ
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน
๓. แจกกระดาษ A4 มีรอยเส้นประตรงกลางให้
เด็กคนละ 1 แผ่น

สื่อ

๑. กระดาษ A๔ มี
เส้นประ
๒. กรรไกร
3 กาว

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง
1.เล่น และทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้
2.เข้าแถว
ตามลําดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. แจกกรรไกรให้เด็กคนละ 1 เล่ม
๕. เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นประ
แล้วนํามาต่อกัน กลุ่มใดจะได้กระดาษยาวที่สุด
๖. ครูตรวจผลงานบันทึกผลงานเด็ก
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. เด็กและครูร่วมกันกําหนดข้อตกลงในการ
เล่นน้ํา - เล่นทรายดังนี้
-เดินเข้าแถวตามลําดับก่อน-หลังทั้งไปและกลับ
-ขณะเล่นไม่แกล้งเพื่อน
-เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเล่น
-เก็บอุปกรณ์ไปทําความสะอาด
2. แนะนําวิธีเล่นน้ํา– เล่นทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. เด็กเล่นน้ํา - เล่นทรายอย่างอิสระ

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

1.พื้นที่เล่นน้ํา –
เล่นทราย
2.อุปกรณ์ในการเล่นน้ํา
และเล่นทราย

สังเกต
1. การเล่น และทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
2. การเข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลังด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ
การจับคู่ภาพกับเงา
จับคู่และ
เปรียบเทียบ สิ่งต่างๆ ของมีคม – แหลมคม
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์และล้างมือ
ก่อนเข้าห้องเรียน
1. แนะนําเกมจับคู่ภาพกับเงาของมีคม –
แหลมคม
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันเล่น
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมจับคู่ภาพกับเงา
ของมีคม – แหลมคม
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

๑. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะ เครื่องเคาะจังหวะ
ช้า เร็ว ที่ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้
หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีและนับปากเปล่า
1 – 10 พร้อมกัน
๒. ครูทบทวนทิศทางในการเคลื่อนไหวเช่น
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างฯลฯ
๓. ครูทบทวนระดับในการเคลื่อนไหว เช่น
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ํา
๔. กําหนดข้อตกลงกับเด็กว่าถ้าได้ยินคําว่า “โย”
ให้เปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนไหวและถ้าได้ยินคํา
ว่า “เย” ให้เปลี่ยนระดับ
๕. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะช้า เร็วที่ครูเคาะเมื่อได้ยินคําว่า
“โย” หรือ “เย” ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. อ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คํา
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัดได้
2. เล่น และทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษเป็น
แนวเส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(10) การอ่านหนังสือ 1. พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้หนังสือ
ภาพ นิทาน
2. การระวังอันตราย
(12) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน จากสัตว์มีพิษ
ที่ถูกต้อง

(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร ฉีก
ตัดปะ
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานลูกกระต่าย
แสนซนพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคํา
ให้เด็กทาย เมื่ออ่านคําที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่า
ถูกต้องหรือไม่
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคําเองและให้เพื่อนทาย
๒. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถามดังนี้
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้างูกัดลูกกระต่าย
- เด็ก ๆ คิดว่าเขี้ยวของงูแหลมคมและอันตราย
หรือไม่ เพราะเหตุใด
- เด็ก ๆ จะป้องกันอันตรายจากงูได้อย่างไร
- นอกจากงูแล้ว เด็ก ๆคิดว่าสัตว์อะไรบ้างที่
มีพิษ
3. เด็กและครูร่วมกันสรุปการป้องกันอันตราย
จากสัตว์พิษ
๑. ครูเตรียมกิจกรรมการใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงและการปั้นดินน้ํามัน
2. แบ่งเด็กเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คนแจกกระดาษ
A4 ที่ขีดเส้นตรงไว้ 1เส้นให้เด็กคนละ 1 แผ่น

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. หนังสือนิทานเรื่อง
ลูกกระต่ายแสนซน
2. กระดาษสําหรับ
ปิดคํา

สังเกต
1. การอ่านภาพ/
สัญลักษณ์/คําพร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้
2. การเล่น และทํา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

๑. กระดาษA4ที่ขีด
เส้นตรง 1เส้น
๒. กรรไกร
3. กาว
3.ดินน้ํามัน
4.แผ่นรองปั้น

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
เป็นแนวเส้นตรง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นหรือทํางาน
ร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่มได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหว
กระโดดขาเดียว
อยู่กบั ที่
อยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว

กิจกรรมการเรียนรู้
3. เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นที่ขีดไว้
แล้วนํามาปะต่อกัน กลุ่มใดจะได้กระดาษแผ่น
ใหญ่ที่สุด
4. เด็กปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
5. เด็กนําเสนอผลงานครูบันทึกผลงานเด็ก
1.เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
4 มุม เช่น
-มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
-มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
-มุมบทบาทสมมุติ
-มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2.เมื่อหมดเวลา เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
1.พาเด็กไปสนามเด็กเล่น
2.ครูสาธิตวิธีเล่นเกมกระต่ายกระโดดขาเดียวอยู่
กับที่
3.เด็กเล่นเกมกระต่ายกระโดดขาเดียวอยู่กับที่
4.ให้เด็กเล่นอิสระ โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด
5.เมื่อเลิกเล่น เด็กทําความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าห้องเรียน

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทํางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

เกมกระต่ายกระโดด
ขาเดียวอยู่กับที่

สังเกต
การกระโดดขาเดียว
อยู่กับที่โดยไม่เสีย
การทรงตัว
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและ
ความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพสัมพันธ์
การเปรียบเทียบ และ สัตว์มีพิษกับที่อยู่
เรียงลําดับ สิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. แนะนําวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์มีพิษ 1. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
กับที่อยู่
สัตว์มีพิษกับที่อยู่
2. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์มีพิษกับที่อยู่ 2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่และการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (3) การเคลื่อนไหวตาม
และจังหวะ
เสียงเพลงและดนตรี
สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1.อ่านภาพ
สัญลักษณ์คํา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัดได้
2.เล่นและทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้

(10)การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/
รูปแบบ
(1) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
(4) การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ

1. พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ
2. การระวังอันตราย
จากคนแปลกหน้า
3. การนับปากเปล่า
1 – 10

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กพูดคําคล้องจอง “ปลอดภัยไว้ก่อน”
คําคล้องจองปลอดภัย
2. เด็กบริหารร่างกายประกอบคําคล้องจองอย่าง ไว้ก่อน
อิสระ
3. ปฏิบัติตามข้อ 1-2 ซ้ําอีกครั้ง

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

นิทานเรื่องลูกกระต่าย
๑.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
แสนซน
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
ลูกกระต่ายแสนซนพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้คําถามดังนี้
- ลูกกระต่ายเป็นเด็กดีหรือไม่เพราะอะไร
- ทําไมลูกกระต่ายจึงยอมกลับไปหาแม่
- ทําไมหนู แมงมุม กบ จึงร้องให้ช่วยเมื่อพบ
ลูกกระต่าย
- ถ้าเด็กเป็นลูกกระต่ายเด็กจะทําอย่างไรเมื่อพบงู

สังเกต
1.การอ่านภาพ
สัญลักษณ์คํา พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
2.การเล่นและ ทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

- เด็กจะทําอย่างไรถ้าพบคนแปลกหน้าที่เด็ก
ไม่เคยรู้จักมาทักทายพูดคุยชวนเด็กไปเที่ยว หรือ
เอาขนมมาให้กิน
4. อาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมุติพบคน
แปลกหน้า ชวนไปเที่ยวหรือเอาขนมมาให้กิน
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีปฏิบัติเมื่อพบ
คนแปลกหน้า
6. เด็กนับปากเปล่า1-10
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
แสดงความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองได้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่น หรือ ทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

1. กระดาษA4
2. กรรไกร
3. ดินน้ํามัน
4. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

(1) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง
และปั้นดินน้ํามันอย่างอิสระ
2. เด็กทําทั้ง 2 กิจกรรม
3. นําเสนอผลงาน ครูบันทึกผลงาน
4. เก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

(1) การเล่นหรือทํา
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ในห้องเรียน
การเล่น หรือทํางาน
๔ มุม เช่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และทํา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจําวัน
(๓) การเล่น
เครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
(8) การนับและแสดง 1. การนับและแสดง
จับคู่ภาพกับจํานวน จํานวนของสิ่งต่าง ๆ จํานวน 1 - 4
1 – 4 ได้
ในชีวิตประจําวัน
2. การจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 – 4

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อ

การประเมินพัฒนากา

๑. กําหนดข้อตกลงในการปฏิบัติตนก่อนไปเล่น
เครื่องเล่นสนามดังนี้
- ขณะเดินทางต้องเข้าแถวตามลําดับก่อนหลังทั้ง
ไปและกลับ
- ขณะเล่นต้องไม่แกล้งเพื่อน
- เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเล่น
2. ทําความสะอาดร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่นและทํากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

1. ครูแจกตะเกียบให้เด็กคนละ 4 อัน
2. ครูชูบัตรเลข 1 พร้อมตะเกียบ 1 อันครูพูด
เลขหนึ่งตะเกียบ 1 อัน เด็กพูดตามครู พร้อมชู
ตะเกียบ 1 อันทําเช่นนี้จนถึงเลข 4
3. เด็กและครูนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม
4. ครูนําบัตรตัวเลข 1 – 4วางเรียงบนพื้นห้อง
และให้เด็กนําตะเกียบมาวางให้เท่ากับจํานวน
เลขที่ครูกําหนด ให้เด็กทําทีละคนจนครบทุกคน
5. แนะนําเกมใหม่เกมจับคู่ภาพกับจํานวน 1 - 4
6 .แบ่งเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่
หมุนเวียนกันเล่น
7. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

1. ตะเกียบ
2. บัตรตัวเลข 1 - 4
3. เกมจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 - 4

สังเกต
การจับคู่ภาพกับ
จํานวน 1 - 4

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ชื่อ
11.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ

10.การต่อส่วนประกอบของภาพ
เป็นภาพที่สมบูรณ์

ด้านสังคม
9.การอ่านภาพสัญลักษณ์คําพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตาม
บรรทัด

8.การฟังและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

7.การเล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง

5.ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

ด้านร่างกาย
4. การแสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรง

2.การกระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดย
ไม่เสียการทรงตัว

1.การเล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่

คําอธิบาย
ชื่อ

ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑

14
15
16
17
18
19
20

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ต้องส่งเสริม

11.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ

ด้านสังคม
10.การต่อส่วนประกอบของภาพ
เป็นภาพที่สมบูรณ์

9.การอ่านภาพสัญลักษณ์คําพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตาม
บรรทัด

8.การฟังและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

7.การเล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

ด้านอารมณ์และจิตใจ
6.การเข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
5.ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

4. การแสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรง

2.การกระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดย
ไม่เสียการทรงตัว

1.การเล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
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พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

๑

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
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)

๒
รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)
ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๕) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
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) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ

อนุบาลปีที่ ๒
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๑)
ร่างกาย
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การตัด การปะและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปใน ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๔)
ร่างกาย
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปใน ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ (๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

๓
รายการ

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

อนุบาลปีที่ ๒

สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษา สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๙) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
ประสบการณ์ ของตนเองหรือพูด
สื่อสาร
เล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
ตัวอักษร คา และข้อความ
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า ๑-๕

๑. การนับปากเปล่า ๑-๑๐

อนุบาลปีที่ ๓
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษา สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ของตนเองหรือ
พูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก
๑.๔.๒ (๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. การนับปากเปล่า ๑-๒๐

๔
รายการ

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ ๑
๒. การนับและแสดงจานวน ๒
ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
หรือข้อความ

อนุบาลปีที่ ๒
๒. การนับและแสดงจานวน ๑-๔
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
หรือข้อความ

อนุบาลปีที่ ๓
๒. การนับและแสดงจานวน ๑-๗
๓. จับคู่เปรียบเทียบจานวน
4. การจาแนกเงิน
ทักษะการสังเกต
๑. การฟังเรื่องราวต่างๆ
๒. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการ
๓. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
หรือข้อความ
๕. การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก

๕
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความมีระเบียบวินัยและความกล้าหาญ ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดีตามโครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วย
หัวใจ” เด็กสามารถแสดงความจงรักภักดีได้ด้วยการทาความดี และยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหว
๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
กล้ามเนื้อใหญ่และ
ร่างกายอย่าง
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดย
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง คล่องแคล่ว ประสาน ไม่ต้องกางแขน
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สัมพันธ์ และ
และประสานสัมพันธ์กัน ทรงตัวได้
๒.๒ ใช้มือ - ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
๑. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น ๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
เส้นตรงได้
ร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
กระดาษตามแนวเส้นตรงได้ ตามแนวเส้นตรงได้
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕
เซนติเมตรได้

สาระการเรียนรู้

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๕
เซนติเมตรได้

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. พระราชประวัติ
- พระปรมาภิไธย
- วันพระราชสมภพ/สีประจาวัน
พระราชสมภพ
- พรรณไม้ประจารัชกาล
- พระบรมราชชนก/พระบรมราช
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ชนนี
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
๒. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
การตัด การปะ
- พระราชประวัติด้านการทหาร
- ความมีระเบียบวินัยและความกล้า
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
หาญ
(๕) การหยิบจับ และการร้อยวัสดุ ๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการ
ทาความดี
- โครงการจิตอาสา “เราทาความ
ดีด้วยหัวใจ”

๖

มาตรฐาน
มาตรฐาน ๓
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ ๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ตนเองและผู้อื่น
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ ศิลปะ
เคลื่อนไหว

๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมาย
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
๔. การแสดงความจงรักภักดี
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
- การถวายความเคารพ
ตนเอง
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อส่วนรวม

๗
มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นไทย

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

๗.๑.๑ มีสว่ นร่วมดูแลรักษา ๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเป็นไทย

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๙. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง กับผูอ้ ื่น
มีความสุข และปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

๑๐. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค ๑๑. เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

๘
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถ
มีความสามารถในการ ในการคิดรวบยอด
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

10.1.3 การจาแนกและ
การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์
๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๔
ลาดับ

12. จาแนกสิ่งต่างๆ ตามที่
กาหนดได้
๑3. เรียงลาดับภาพ
เหตุการณ์ ๔ ลาดับ

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(13) การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมวัย

12.1.1 สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น

13. สนใจสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น

1.4.1 การใช้ภาษา
(13) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้

๙

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่

๑

๒

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติ
ตามคาสั่งในการรวมกลุ่ม
จานวน ๑ - ๔

เสริมประสบการณ์
เรื่อง พระราชประวัติ
- เด็กและครูสนทนา
เกี่ยวกับพระราชประวัติ
- เด็กเรียงลาดับภาพ
เหตุการณ์พระราชประวัติ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- สมมติว่าเด็กเป็นทหาร
เคลื่อนไหวตามจังหวะ

เรื่อง พระผู้ทรงเป็น
จอมทัพไทย
- เด็กสังเกต
พระบรมฉายาลักษณ์ที่
ทรงเครื่องแบบทหาร
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กรู้
- ครูเล่าพระราชประวัติ
ด้านการทหารเชื่อมโยงไป
ยังเรื่องความมีระเบียบ
วินัยและความกล้าหาญ

ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- พิมพ์ภาพด้วย
แม่พิมพ์รูปต่างๆ
- ร้อยลูกปัดและ
ดอกไม้ประดิษฐ์
- วาดภาพอิสระด้วยสี
ฝุ่น
- ตัดปะกระดาษสี
- ปั้นดินน้ามัน

การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
- เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์เด็กเติบโต

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - การละเล่นไทย งูกินหาง - เกมภาพตัดต่อทหาร
โดยจัดตุ๊กตาทหารไว้
เพิ่มเติมที่มุมบล็อก จัด
เสื้อผ้าทหารไว้เพิ่มเติมที่
มุมบ้าน

๑๐
วันที่

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- อบอุ่นร่างกาย
- กายบริหารประกอบ
เพลง
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๓

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบบท
เพลงถวายพระพร

๔

เสริมประสบการณ์
เรื่อง พระผู้ทรงปลุก
จิตสานึกในการทาความดี
- เด็กสังเกตภาพกิจกรรม
จิตอาสา สนทนาจากภาพ
- ครูเล่าเรื่องโครงการจิต
อาสา “เราทาความ ดี
ด้วยหัวใจ”
- เด็กทากิจกรรมจิตอาสา
ในโรงเรียน
เรื่อง การแสดงความ
จงรักภักดี
- เด็กอ่านเนื้อเพลง ครู
แปลความหมายให้ฟัง
อย่างง่ายๆ
- เด็กและครูยืนตรง
ร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
- ครูสาธิตการถวายความ
เคารพ และให้เด็กปฏิบัติ

ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- วาดภาพอิสระด้วย
สีโปสเตอร์
- หยดสีบนกระดาษ
เปียก

การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นน้า เล่นทราย

เกมการศึกษา
- เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ เด็กทากิจกรรม
จิตอาสา

- วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
- พับสี
- ปั้นดินกระดาษ

- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม

- เกมจับคู่ภาพเต็ม
กับภาพแยกส่วน
รูปเรขาคณิต

๑๑
วันที่
5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวแบบผู้นา
ผู้ตาม

เสริมประสบการณ์
จาแนกเงิน เหรียญ ตาม
ราคา

ศิลปะสร้างสรรค์
- ฝนสีด้วยสีเทียน
- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน
- ปั้นดินน้ามัน

การเล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเกม โยน ห่วงดี มีเฮ
ต่างๆ ภายในห้องเรียน

เกมการศึกษา
- เกมเรียงลาดับรูป
เรขาคณิตแบบอนุกรม

๑๒
ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวและปฏิบตั ิตามคาสัง่
รวมกลุ่มจานวน ๑ – ๔
๒. เคลื่อนไหวตามข้อตกลง สมมติว่าเป็น
ทหารเดินตามจังหวะ
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกกาลังกาย
รับแสงตะวัน
๔. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง
5. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผู้นา - ผู้ตาม

ถวายพระพร
๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นตามมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. จัดตุ๊กตาทหารเพิ่มเติมไว้ที่
มุมบล็อก และจัดหนังสือ
เกี่ยวกับทหารไว้เพิ่มเติมที่
มุมหนังสือ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พระราชประวัติ
๒. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสานึกในการทาความดี
๔. การแสดงความจงรักภักดี
5. การจาแนกเงินเหรียญ

หน่วย วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การละเล่นไทย งูกินหาง
๓. เล่นนา เล่นทราย
4. โยนห่วงดี มีเฮ

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีฝนุ่ และสีโปสเตอร์
๒. หยดสีบนกระดาษเปียก
๓. ปั้นดินนามัน และปั้นดินกระดาษ
๔. พิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์รูปต่างๆ
๕. ตัดปะ กระดาษสี
๖. พับสี
๗. ร้อยลูกปัดและดอกไม้ประดิษฐ์
8. ฝนสีด้วยสีเทียน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์เด็กเติบโต
๒. เกมภาพตัดต่อทหาร
๓. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ เด็กทากิจกรรม จิตอาสา
๔. เกมจับคู่ภาพเต็มกับภาพแยกส่วน รูปเรขาคณิต
5. เกมเรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบอนุกรม

๑๓

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๔ ลาดับ
๒. สนใจสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ๑. การปฏิบัติตาม ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
เครื่องเคาะจังหวะ
อยู่กับที่
ข้อตกลง
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
(๒) การเคลื่อนไหว ๒. จานวน ๑ – ๔ สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
เคลื่อนที่
๒. ครูสร้างข้อตกลงให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เมื่อ
(๘) การนับและ
ครูเคาะจังหวะหยุด ให้เด็กฟังคาสั่งให้รวมกลุ่มจานวน
แสดงจานวนของสิ่ง
๑ – ๔ เมื่อรวมกลุ่มตามจานวนที่กาหนดแล้วให้จับมือ
ต่างๆ
กันแล้วนั่งลง
๓. เด็กเคลื่อนไหวตามที่ตกลงกันไว้
๔. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
(๑๓) การสังเกต
ทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๔) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

เรื่อง พระราช
ประวัติ
-พระปรมาภิไธย
-วันพระราชสมภพ
สีประจาวันพระ
ราชสมภพ
- พรรณไม้ประจา
รัชกาล
- พระบรมราชชนก/
พระบรมราชชนนี

๑. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี ให้เด็กพูด
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กรู้
๒. ครูชี้ให้เด็กดูปฏิทิน ชี้ให้เด็กสังเกตวันที่ ๒๘
กรกฎาคมในปฏิทิน และเล่าเรื่องประกอบภาพเกี่ยวกับ
วันพระราชสมภพ พรรณไม้ประจารัชกาล พระบรม
ราชชนกและพระบรมราชชนนีให้เด็กฟัง
๓. เด็กอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยตามครู

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
๒. บัตรคาพระ
ปรมาภิไธย
๓. พระบรมฉายา
ลักษณ์พระบรมราช
ชนกและพระบรมราช
ชนนี
๔. ภาพต้นรวงผึ้ง

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเรียงลาดับภาพ
เหตุการณ์
๒. สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงความสนใจต่อ
สัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น

๑๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กเลือกเปิดภาพพระราชประวัติ ครูเล่าเรื่อง
ประกอบให้เด็กฟังจากภาพที่เด็กเลือกเปิด
๕. เด็กจัดเรียงภาพพระราชประวัติตามลาดับเวลา
โดยครูช่วยชี้แนะและพูดทบทวนร่วมกับเด็ก

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ 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 พิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์รูปต่างๆ
๒. ความรู้สึกดีต่อ
๑.๓ ร้อยลูกปัดและดอกไม้ประดิษฐ์
ตนเอง
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม
ตามความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ

สือ่

การประเมินผล

๕. ภาพพระราชประวัติ
- ทรงพระเยาว์
ระยะที่ ๑
- ทรงพระเยาว์
ระยะที่ ๒
- ทรงพระอิสริยยศ
สยามมกุฎราชกุมาร
- ทรงครองราชย์
๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. แม่พิมพ์รูปต่างๆ
๕. ลูกปัด
๖. ดอกไม้ประดิษฐ์
๗. เชือกสาหรับร้อย

๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตพฤติกรรม
การร้อยลูกปัดและ
ดอกไม้ประดิษฐ์
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑๕
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นตามมุม ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ ๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
ประสบการณ์/มุม ที่ดีกับผู้อื่น
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
เล่นต่างๆ
๒. การเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
(๔) การดูแล
เล่นของใช้
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๑) การเคลื่อนไหว การทรงตัว
เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นแนว โดยควบคุมตนเองไป
เส้นตรงได้
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๔ ลาดับ

(๑๔) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

สือ่
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเดินต่อเท้าตามแนวเส้นเพื่อเข้าสนามเด็กเล่น
และเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ ครูคอยดูแลความ
ปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

การประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้
สังเกตพฤติกรรมการ
เดินตามแนวที่กาหนด

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

๑๖
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

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

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

(๓) การฟังเรื่องราว
ต่างๆ
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

เรื่อง พระผู้ทรง
เป็นจอมทัพไทย
- พระราชประวัติ
ด้านการทหาร
- ความมีระเบียบ
วินัยและความกล้า
หาญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูสร้างข้อตกลงกับเด็ก ให้เด็กสมมติว่าตนเองเป็น
ทหารเข้าแถวและเดินสวนสนาม เดินตามจังหวะ
ที่ครูเคาะ
๓. เด็กเคลื่อนไหวตามที่ตกลงกันไว้
๔. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง

๑. เด็กสังเกตพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเครื่องแบบทหาร สนทนาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เด็กรู้
๒. ครูเล่าพระราชประวัติด้านการทหารประกอบภาพ
๓. เด็กพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการ
เกี่ยวกับการเป็นทหาร ครูเชื่อมโยงไปยังเรื่องความมี
ระเบียบวินัยและความกล้าหาญ
๔. เด็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและ
ความกล้าหาญของตนให้เพื่อนฟัง

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรง
เครื่องแบบทหาร
๒. ภาพพระราช
ประวัติด้านการทหาร

สังเกตการเล่าเรื่องราว
ของเด็ก

๑๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ร่วมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ
๑. การถ่ายทอด
การใช้กรรไกร
ความคิดในชิ้นงาน
การตัด การปะ
๒. การใช้กรรไกร
(๕) การทากิจกรรม ๓. ความรู้สึกดีต่อ
ศิลปะต่างๆ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

๑. การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น
๒. การเก็บของ
เล่นของใช้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีฝุ่น
๑.๒ ตัดกระดาษสีตามแนวเส้นตรง นากระดาษ
มาปะให้เป็นภาพตามจินตนาการ
๑.๓ ปั้นดินน้ามัน
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม
ตามความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครู
ให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
๔. เด็ก ๔-๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น

๑. กระดาษ
๒. สีฝุ่น
๓. กระดาษสีมีแนว
เส้นสาหรับตัด
๔. กรรไกร
๕. กาว
๖. ดินน้ามัน

๑. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๒. สังเกตผลงานการ
ตัดกระดาษ
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. ครูแนะนาของเล่นที่จัดเพิ่มเติมไว้ที่มุมบ้าน ได้แก่
เสื้อผ้าทหาร ของเล่นที่จัดไว้เพิ่มเติมที่มุมบล็อก ได้แก่
ตุ๊กตาทหาร
๒. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

๑๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การละเล่น
ความสุข ความ
พื้นบ้านของไทย
เพลิดเพลินจาก
(๒) การเคลื่อนไหว การร่วมกิจกรรม
เคลื่อนที่
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมเกมการศึกษา
ต่อภาพตัดต่อเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

(๖) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
บทร้องงูกินหาง
๒. เด็กท่องบทร้องงูกินหางตามครู
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นงูกินหาง โดยให้เด็ก ๑ คน
เป็นพ่องู เด็กอีก ๑ คนเป็นแม่งู เด็กที่เหลือเป็นลูกงู
เกาะเอวต่อกันเป็นแถว จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่า “แม่งู
เอ๋ย” แม่งูและลูกงูก็ร้องตอบว่า “เอ๋ย” พอช่วงท้ายพ่อ
งูถามว่า“กินหัว กินหาง” แม่งูตอบว่า “กินกลางตลอด
ตัว” พ่องูก็จะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้อง
กางมือเพื่อป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุด
ออกจากแถวไป ก็จะต้องออกจากการเล่น
๔. เด็กเล่นงูกินหาง โดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

๑. ครูแนะนาเกมภาพตัดต่อทหาร ๕ ชิ้น
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

เกมภาพตัดต่อทหาร
๕ ชิ้น

๑๙
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

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

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (๑) การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ รับผิดชอบดูแลรักษา
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ 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
หัวใจ”
๓ เด็กสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กสามารถทาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ ร่วมกันกาหนดสิ่งที่จะทาเพื่อ
บาเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ
๔. เด็กทากิจกรรมจิตอาสาตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดย
ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๕. เด็กพูดแสดงความรู้สึกหลังจากการที่ได้ทากิจกรรม
จิตอาสา

๑. ภาพกิจกรรมจิต
อาสา
๒. แถบประโยค
โครงการจิตอาสา
“เราทาความ ดี ด้วย
หัวใจ”
๓. อุปกรณ์สาหรับทา
กิจกรรมจิตอาสา

สังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๐
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ ๑. ความ
เล่นกับสี
รับผิดชอบ
(๑) การปฏิบัติ
๒. ความรู้สึกดีต่อ
กิจกรรมต่างๆตาม
ตนเอง
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเล่นตามมุม ๑. การมีปฏิสัมพันธ์
ประสบการณ์/มุม ที่ดีกับผู้อื่น
เล่นต่างๆ
๒. การเก็บของ
(๔) การดูแล
เล่นของใช้
ห้องเรียนร่วมกัน
(๓) การเล่นน้า
วิธีระมัดระวัง
เล่นทราย
ตนเองให้ปลอดภัย
อย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๑.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์
๑.๓ หยดสีบนกระดาษเปียก
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓ เด็ก ๔-๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ
๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้าและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นน้าและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษ
๒. สีเทียน
๓. สีโปสเตอร์
๔. สีน้า
๕. พู่กัน
๖. หลอดหยด
๗. ถาดใส่น้าแช่
กระดาษ

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์สาหรับเล่นน้า
และเล่นทราย

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้
สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นอย่างปลอดภัย

๒๑
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
บอกส่วนประกอบของภาพ
จากการสังเกต

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การสังเกต
ส่วนประกอบของ
ส่วนประกอบของสิ่ง ภาพ
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนาเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ เด็กทา
กิจกรรมจิตอาสา
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินผล

เกมสังเกตรายละเอียด สังเกตการเล่นเกม
ของภาพ เด็กทา
การศึกษา
กิจกรรมจิตอาสา

๒๒
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว ความสุขจากการ
อยู่กับที่
ได้เคลื่อนไหวตาม
(๒) การเคลื่อนไหว จังหวะและ
เคลื่อนที่
เสียงเพลง
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๒) การปฏิบัติตน เรื่อง การแสดง
ตามวัฒนธรรมท้อง ความจงรักภักดี
ถิ่นที่อาศัยและ
- การถวายความ
ประเพณีไทย
เคารพ
- เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

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. เด็กอ่านเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีตามครู ครู
แปลความหมายให้ฟังอย่างง่ายๆ
๒. ครูสาธิตวิธีการถวายความเคารพ และให้เด็กปฏิบัติ
หลายๆ ครั้ง ครูแนะนาการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
๓. เด็กและครูยืนตรง ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี
๔. เด็กและครูถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

๑. พระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
๒. เครื่องเสียง
๓. เพลงสรรเสริญ
พระบารมี
ชาร์ทเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๒๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

กิจกรรมการเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
๒. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ ๑. ความ
เล่นกับสี
รับผิดชอบ
(๑) การปฏิบัติ
๒. ความรู้สึกดีต่อ
กิจกรรมต่างๆตาม
ตนเอง
ความสามารถของ
ตนเอง
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเล่นตามมุม ๑. การมีปฏิสัมพันธ์
ประสบการณ์/มุม ที่ดีกับผู้อื่น
เล่นต่างๆ
๒. การเก็บของ
(๔) การดูแล
เล่นของใช้
ห้องเรียนร่วมกัน
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๑.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
๑.๒ พับสี
๑.๓ ปั้นดินกระดาษ
๒. เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทาผลงานเสร็จให้นามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน
๓. เด็ก ๔ - ๕ คน นาผลงานออกมานาเสนอ ให้เพื่อน
ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
๑. เด็กเลือกเล่นตามมุมเล่นอย่างอิสระ
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
โดยครูช่วยชี้แนะขณะเด็กเก็บของ

สือ่

การประเมินผล

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

๑. สังเกตพฤติกรรม
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมบ้าน
๔. มุมของเล่น
๕. มุมวิทยาศาสตร์

๑. สังเกตพฤติกรรม
การเล่นร่วมกับเพื่อน
๒. สังเกตพฤติกรรม
การเก็บของเล่นของใช้

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
กับผู้อื่น
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นร่วมกับเพื่อน

๒๔
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพเต็มกับภาพแยกส่วน
ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๖) การต่อของชิ้น
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพเต็มกับภาพแยกส่วน
เล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
รูปเรขาคณิต
สมบูรณ์
๒. แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่
เกมจับคู่ภาพเต็มกับ
ภาพแยกส่วนรูป
เรขาคณิต

การประเมินผล
สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา

๒๕

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จาแนกสิ่งต่างๆตามที่กาหนด
ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
เครื่องเคาะจังหวะ
โดยควบคุมตนเองไป
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
ในทิศทาง ระดับ
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
และพื้นที่
๒. ให้เด็กเข้าแถวตอนลึก 4 แถว (จานวนตามความ
เหมาะสม) คนหัวแถวของทุกแถว เป็นผู้นาในการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงอย่างช้าๆ เมื่อครูเคาะสัญญาณช้าๆ
ถ้าครูเคาะจังหวะเร็ว ผู้นาเคลื่อนไหวด้วยการเดินต่อ
เท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงอย่างเร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้เด็กหยุดเดิน เมื่อได้ยินสัญญาณเร็ว
เด็กหัวแถววิ่งไปต่อท้ายแถว คนถัดมาเป็นผู้นาในการ
เคลื่อนไหวแทน
3. ให้เด็กปฏิบัติตาม ข้อ 2 ผลัดกันเป็นผู้นาจนครบทุก
คน
4. ปฏิบัติตาม ข้อ 2 ซ้าอีกรอบ
5.ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า – ออก ช้าๆ
(5) การจาแนกสิ่ง
ต่างๆ

การจาแนกเงิน
ตามราคา

๑. เด็กและครูยืนตรงถวายความเคารพ ขณะร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
๒. ครูนาเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ที่มีราคา 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
การเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง

๑. เพลง สรรเสริญ
สังเกตพฤติกรรม
พระบารมี
การจาแนกสิ่งต่างๆ
2. เหรียญที่มีพระบรม ตามที่กาหนด
ฉายาลักษณ์ในหลวง

๒๖
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จ เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(1) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถ
ของตนเอง
(1) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

5 บาท และ 10 บาท มาให้เด็กดูและสังเกตด้านหน้า
ด้านหลัง ของเหรียญ
๓. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มผลัดกันจาแนกเหรียญเป็นกอง
แนวตั้ง ตามราคาของเหรียญ โดยทากิจกรรมจาแนก
บนโต๊ะ (ไม่ควรนาเหรียญมาวางที่พื้น)

รัชกาลที่ 10 ราคา
25 สตางค์
50 สตางค์ 1 บาท
5 บาท และ 10 บาท

1. ครูจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม เพื่อให้เด็กเลือกทา 2
กิจกรรม ตามความสนใจ
กิจกรรมที่ 1 ฝนสีด้วยสีเทียน
กิจกรรมที่ 2 วาดภาพจากสีเทียน
กิจกรรมที่ 3 ปั้นดินน้ามัน
2. ครูอธิบายขั้นตอนการทากิจกรรมฝนสีเทียน
3. เด็กเลือกกากิจกรรม 2 กิจกรรม เมื่อเสร็จกิจกรรม
แรก เด็กนาผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครูเขียนประโยคที่
เด็กเล่าใต้ภาพผลงาน ให้เด็กเห็นทิศทางการเขียน
ตัวอักษร เด็กนาผลงานติดในที่แสดงผลงานแล้วไปทา
อีก 1 กิจกรรม
4. เด็ก 4 – 5 คน นาเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
5. เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์ และทาความสะอาดบริเวณที่
ทากิจกรรม

1. สีเทียน
2. กระดาษ A4
3. เหรียญ ฯลฯ
4. ดินน้ามัน
5. แผ่นรองปั้น

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม
1. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

๒๗
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
ได้
2. เก็บของเล่นของใช้ เข้าที่
ด้วยตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุมต่างๆ
ภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมี
ระเบียบวินัย
2. เด็กเลือกเล่นตามุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ
เล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย

1. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกม
“โยนห่วงดีมีเฮ” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมี
ระเบียบวินัยขณะเดินไปและกลับที่สนามเด็กเล่น
2. เด็กเดินเป็นแถวไปสนามเด็กเล่น
3. เด็กเข้าแถวตอนลึก 4 แถว เตรียมความพร้อมของ
ร่างกายก่อนเล่นเกม
4. เด็กเล่นเกม โดยห่วงดีมีเฮ
5. เด็กผ่อนคลายด้วยการยืนหายใจ – ออก ช้าๆ

สือ่
ของเล่นในมุมต่างๆ
ภายในห้องเรียน

1. ห่วงยางหรือห่วง
ทาจากเชือก
จานวน 4 ห่วง
2. หลักจานวน 4
หลัก
3. นกหวีด

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
1. การเล่นร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม
2. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

สังเกตพฤติกรรม
การเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง

๒๘
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบ
อนุกรมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม
(13) การเรียงลาดับ การเล่นเกม
1. ครูแนะนาเกมเรียงลาดับรูปเรขาคณิตแบบอนุกรม 1. เกมเรียงลาดับรูป การเรียงลาดับรูป
สิ่งต่างๆ
เรียงลาดับรูป
และอธิบายวิธีเล่นให้เด็กฟัง
เรขาคณิตแบบอนุกรม เรขาคณิตแบบอนุกรม
เรขาคณิตแบบ
2. ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มรับเกม 2. เกมที่เคยเล่น
อนุกรม ตามลาพัง ที่ครูแนะนาไปเล่น กลุ่มอื่นๆเล่นเกมชุดที่เคยเล่น
หรือเล่นร่วมหรือ 3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกม เรียงลาดับรูปเรขาคณิต
เล่นร่วมกับผู้อื่น แบบอนุกรมจนครบทุกกลุ่ม

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
๑4. สนใจสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือ
ที่พบเห็น

๑3. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๔ ลาดับ

พัฒนาการ
ด้านสังคม
12. จาแนกสิ่งต่างๆตามที่
กาหนดได้

๑๑. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

๑๐.เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

๙. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๔. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตรได้

๑. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้

๒๙

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ

คาอธิบาย

1๑
1๒
1๓
1๔
1๕
16
17
18
19
20
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม
๑4. สนใจสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือ
ที่พบเห็น

๑3. เรียงลาดับภาพเหตุการณ์
๔ ลาดับ

พัฒนาการ
ด้านสังคม
12. จาแนกสิ่งต่างๆตามที่
กาหนดได้

๑๑. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

๑๐.เล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

๙. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

๖. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย
๔. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
๕. ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีความสุข

๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตรได้

๑. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้

๓๐

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

1

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
๑. อ่านภาพกับคา
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ จาก ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๒. สนทนาเรื่องความสาคัญของวันแม่
หนังสือเรื่องแม่จ๋า
จากหนังสือเรื่อง นมจากเต้า
๓. วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๒ .ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๒. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
๔. สัญลักษณ์วันแม่
๓. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๕. การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่
๔. การปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเรา
ในรัชกาลที่ ๙
๖. จับคู่ภาพเหมือน
๕. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๓. ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
๖. การร้อยกาไล กราบแม่
๔. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ ดอกไม้ และธง
๕. การทาความเคารพและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ต่อแม่
๖. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๗. การร้อยกาไล กราบแม่
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 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)

2

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) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

อารมณ์
1.2.4 (1) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ ดนตรี
1.2.1 (๕) การทากิจกรรมศิลปะ
ต่าง ๆ

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
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

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
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รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

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
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตาม
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
(๓) การฟังเพลงนิทาน
ต่าง ๆ
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
และความต้องการ

สติปัญญา
1.4.1 (๓) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
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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
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เกี่ยวกับตนเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมี
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
ผู้ชี้แนะ
สิ่งต่างๆ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตามลาพังการ
คา และข้อความ
อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
คา และข้อความ
จากบนลงล่าง
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยค
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากนิทาน
จากบนลงล่าง
1.4.2 (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือประโยคจาก
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
นิทาน
รูปร่างรูปทรง
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ การ
อย่างเหมาะสม
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการ
ตามลักษณะ ความยาว ความสูง
จาแนก สิ่งต่างๆตามลักษณะและ
น้าหนัก ปริมาตร
รูปร่างรูปทรง

5

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
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ภาพสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑.๔.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
1.4.4 (๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑-๗
๒. เปรียบเทียบ จาแนก
๓. ตาแหน่ง ทิศทาง
๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการคาดคะเน
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
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รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๖. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่
พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
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หน่วยการจัดประสบการณ์ ที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติ เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราช
กรณียกิจมากมายเพื่อปวงชนชาวไทย สัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก สิ่งที่ลูกควรตอบแทนพระคุณ แม่คือการเป็นคนดี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกาย
1.3 รักษาความปลอดภัย 1.3.1 เล่นและ ทา
๑. เล่นและ ทา
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๑. พัฒนาการทางภาษาและ
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุข ของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมอย่างปลอดภัย กิจกรรมอย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
การรูห้ นังสือ นิทานเรื่อง
นิสัยที่ดี
ด้วยตนเอง
ปลอดภัยด้วยตนเอง (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
แม่จ๋าแม่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
๒. ความสาคัญของวันแม่
อุปกรณ์
แห่งชาติ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย ๓. สัญลักษณ์ของวันแม่
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน แห่งชาติ
ชีวิตประจาวัน
๔. การปฏิบัติตนต่อแม่
แห่งชาติและแม่ของเรา
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อ
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย 2. รับลูกบอลด้วยสอง ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๕. การทาบัตรอวยพรวันแม่
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน ใช้มือทั้งสองข้าง
มือได้
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วและ สัมพันธ์และทรงตัวได้
การประสานสัมพันธ์ของการใช้ ๖. การร้อยมาลัย กราบแม่
ประสานสัมพันธ์กัน

กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การ
จับ การโยน
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
2.2 ใช้มือและตาประสาน 2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู ๓. ร้อยดอกไม้เป็น
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สัมพันธ์กัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พวงมาลัยได้
(๓) การปัน้
0.5 ซ.ม.ได้
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
ร้อยวัสดุ

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.1.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์

๔. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๕. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
ได้ตามสถานการณ์

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตใจดีงาม

๕.๒ มีความเมตตากรุณา
มีน้าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๖. ช่วยเหลือและ
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
ชี้แนะ
คุณธรรม จริยธรรม
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต 6.2 มีวินัยในตนเอง
และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ 7.2 มีมารยาทตาม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย
ความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
6.2.1 เก็บของเล่นของ ๗. เก็บของเล่นของใช้ ๑.๒.๒ การเล่น
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
เข้าที่ด้วยตนเอง
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
7.2.๑ ปฏิบัติตนตาม ๘. ปฏิบัติตน แสดงคา ๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
มารยาทไทย ได้ด้วย
ทักทาย ตามมารยาท ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตนเอง
ไทยได้ด้วยตนเอง
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน ๙.ฟังและพูดโต้ตอบ 1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
จบและ สนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
คาคล้องจอง บทร้อยกรองหรือ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง แม่จ๋าได้
เรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พงึ ประสงค์
9.1.๒ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๐. เล่าเรื่องเป็น
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประโยคอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
ตัวเอง
(๑๐) การอ่านอย่างอิสระตาม
ลาพังการอ่านร่วมกัน การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
๑๑.อ่านภาพ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดย
สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้ กวาดสายตาตามบรรทัด
หรือกวาดตามอง
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
ข้อความตาม
(๑๗) การคาดเดา คาวลีหรือ
บรรทัดได้
ประโยคจากนิทาน
จุดประสงค์การเรียนรู้

9.2 อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความ ตามบรรทัด

มาตรฐานที่ 10 มี
10.1 มีความสามารถใน
ความสามารถในการคิดที่เป็น การคิดรวบยอด
พื้นฐานในการเรียนรู้

10.1.1 บอกลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส

12.เล่นเกมภาพตัด
ต่อแม่ลูกได้

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ

๑๓.จับคูภ่ าพที่
เหมือนกัน ได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พงึ ประสงค์
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๐.๑.๓ จาแนกและ ๑๔. จาแนกดอกมะลิ
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ ลักษณะต่างกันได้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
และรูปร่างรูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร
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วันที่ เคลื่อนไหวและจังหวะ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยวันแม่
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อ
แม่ลูก

1

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ทาท่าทางประกอบเพลง ๑. คาดคะเนเรื่องจากปกหนังสือเรื่องแม่จ๋า
2. ความสาคัญของวันแม่แห่งชาติ
ใครหนอ

1. วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน
2. ปั้นดินน้ามันอย่างอิสระ

มุมประสบการณ์ ๑. เล่นเครื่อง
อย่างน้อย ๔ มุม เล่นสนาม

2

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ตามความคิดอย่างอิสระ ๑. แนะนาองค์ประกอบของหนังสือและฝึก
การตั้งคาถาม จากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
๒. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ

1. วาดภาพระบายสีอย่าง
อิสระด้วยสีน้า
2. การเขียนสีด้วยนิ้วมือ

มุมหนังสือ วาง
หนังสือเกี่ยวกับ
แม่ลูก

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ไปในทิศทางและพื้นที่
ตามข้อตกลง

1. การเขียนสีด้วยนิ้วมือ
2. วาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน

3

4

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เลียนแบบท่าทาง
แม่ดูแลลูก

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคาปากเปล่า
จากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
2. การปฏิบัติตนต่อแม่
พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและการปิดคา
ให้เด็กทายจากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
๒. การทาบัตรอวยพรวันแม่
๓. การนับปากเปล่า ๑-๑๐

มุมสร้างสรรค์
จัดวางบัตร
อวยพร
วันแม่แบบต่างๆ
1. ปั้นดินน้ามันอย่างอิสระ มุมประสบการณ์
2. การทาบัตรอวยพรวันแม่ อย่างน้อย ๔ มุม
ด้วยการฉีก ตัด ปะ

๒. การเล่นน้า - ๒. เกมจาแนกดอก
เล่นทราย
มะลิลักษณะต่างกัน

๓. เกมการเล่น
อุปกรณ์กีฬา
ลูกบอล

๓. เกมภาพต่อปลาย
(โดมิโน) ดอกไม้

๔. การละเล่น ๔. เกมจับคู่ภาพกับ
ของไทย ขึ้นบก สัญลักษณ์(บัตรคา)
กับลงทะเล
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากนิทานแม่จ๋า
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วันที่ เคลื่อนไหวและจังหวะ

5

เสริมประสบการณ์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

การเคลื่อนไหวประกอบ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1. วาดภาพระบายสีอิสระ
คาบรรยาย
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและอาสาสมัคร 2. ร้อยมาลัยด้วยดอกไม้
เด็กอ่านคาจากหนังสือเรื่อง แม่จ๋า
2. การร้อยมาลัย กราบแม่
๓. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ
๑-๔

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

มุมประสบการณ์ ๕.การเล่นเกม
อย่างน้อย ๔ มุม เก็บบอลให้แม่

เกมจับคู่ภาพดอก
มะลิกับจานวนที่
เท่ากัน ๑ - ๔
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(1) การเคลื่อนไหว
1. แนะนาเพลงใครหนอ โดยร้องให้เด็กฟัง 1
1. เครื่องเคาะจังหวะ
เคลื่อนไหวและ
เคลื่อนที่
รอบ
เช่น แทมบูลิน
จังหวะ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
2. เพลงใครหนอ
เล่น ทาท่าทาง
เสียงเพลง/ดนตรี
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
ประกอบเพลง
4. ให้เด็กทาท่าทางประกอบเพลงใครหนอ
ใครหนอและ
อย่างอิสระ
ปฏิบัติกับผู้อื่น
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หันหน้าจับคู่แล้ว
อย่างปลอดภัย
กล่าวคาว่า “คุณพ่อ คุณแม่”
๖. ทาเช่นนี้อีก 4-5 ครั้ง
กิจกรรมเสริม
(๓) การฟังเพลง นิทาน
๑. ความรู้พื้นฐาน ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. นิทานเรื่องแม่จ๋า
๒. เพลงวันแม่แห่งชาติ
ประสบการณ์
คาคล้องจองบทร้อยกรอง เกี่ยวกับหนังสือและ จากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
ฟังและพูดโต้ตอบ หรือเรื่องราวต่างๆ
ตัวหนังสือ
1.๑ นาหนังสือเรื่องแม่จ๋ามาให้เด็กดูหน้าปก
๑๒ สิงหาคม
(๘)
การรอจั
ง
หวะที
่
2.
ความส
าคั
ญ
ของ
เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
หนังสือ
เหมาะสมในการพูด
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ ๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
แม่จ๋าได้
(๑๕) การสังเกตตัวอักษร สิงหาคมของทุกปี เกี่ยวอะไร
ในชื่อตน
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
(๑๗) การคาดเดา คาวลี
คาดคะเน
หรือประโยคจากนิทาน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือ เรื่องแม่จ๋า จนจบ โดยชี้คา
ตรงกับเสียงอ่าน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่น ทาท่าทาง
ประกอบเพลง
ใครหนอและปฏิบัติกับ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย

สังเกต
การฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับนิทานเรื่องแม่จ๋า
แม่ได้
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การทากิจกรรมศิลปะ
ต่าง ๆ
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และ
ถามความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ สนทนาซักถามเด็กจากเรื่องในหนังสือว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับใคร
๒. สนทนากับเด็กเรื่องแม่เป็นคนสาคัญ เป็นผู้
ให้กาเนิดลูกและวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็น
วันแม่แห่งชาติ
๓. เด็กและครูร่วมร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน
2. ปั้นอิสระด้วยดินน้ามัน
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

สือ่

1. สีเทียน
2. กระดาษวาดภาพ
3. ดินน้ามัน
4. ไม้รองปั้นดินน้ามัน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
๑. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตรวจผลงาน
๒. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองได้
ตามสถานการณ์
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
๑. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ
(๒) การเล่นและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
(๒) การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นและทา
กิจกรรมในสนาม
เด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องแม่จ๋าและ
หนังสือเกี่ยวกับแม่ลูก
๑.๒ มุมสร้างสรรค์
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
๑.การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตาม
ความสนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน

สังเกต
๑. การเล่นและทากิจกรรม
ในสนามเด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก เล่นภาพตัดต่อ
๑. เล่นเกมภาพตัด เติมในชิ้นใหญ่ให้
ต่อแม่ลูกได้
สมบูรณ์
๒. เก็บของเล่นเข้า
ที่ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. แนะนาเกมภาพตัดต่อแม่ลูก
1. เกมภาพตัดต่อแม่ลูก
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2-3 คน ตามความสมัครใจ 2. เกมชุดเดิมในมุม
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี เกมการศึกษา
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การเล่นเกมภาพตัดต่อ
แม่ลูกได้
๒. การเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างถูกต้อง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรม
เคลื่อนไหวเคาะ
จังหวะ
๑. เล่นและ
ทากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวอยู่กับที่
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้ตามสถานการณ์

(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
นิทานเรื่องแม่จ๋า
แม่ได้

(๓) การให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
(๑) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามความคิดอย่าง
อิสระ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น
แล้วบอกว่าตนเองทาท่าอะไร
2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางใหม่
ทาเช่นนี้ 4 - 5 ครั้ง
๓. ให้เด็กนั่งพักในท่าที่สบายๆ สนทนา ถึง
ความรู้สึกระหว่างเคลื่อนไหวอยู่กับที่กับ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่แตกต่างกันหรือไม่

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ
๒. สัญลักษณ์ของวัน
แม่แห่งชาติ

สือ่

เครื่องเคาะจังหวะ

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ ๑.หนังสือเรื่อง แม่จ๋า
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่องแม่จ๋า พร้อมกัน ๒.ดอกมะลิ
จนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
เนื้อเรื่อง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การเล่นและทากิจกรรม
การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้ตาม
สถานการณ์

สังเกต
๑. การฟังและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับนิทานเรื่อง
แม่จ๋าแม่ได้
๒. การเล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสาคัญของ
สิ่งต่างๆ
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทาน
ที่อ่านและเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกัน
ตอบเกี่ยวกับความรักของแม่ และเด็กรู้จัก
ดอกไม้วันแม่หรือไม่
๒. นาดอกมะลิ มาให้ดูลองสัมผัส ดมกลิ่น
๓. ครูและเด็กมาสรุปร่วมกันสัญลักษณ์ของ
วันแม่แห่งชาติ

1. วาดภาพระบายสีอย่างอิสระด้วยสีเทียน
2. การเขียนสีด้วยนิ้วมือ
๓. การสร้างภาพโดยการตัดปะจากกระดาษ
นิตยสาร
๔. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจ
อย่างไร
๕. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. กระดาษนิตยสาร
๒. กระดาษวาดภาพ
๓. สีเทียน และสีน้า
๔. กาว
๕. กรรไกร

สังเกต
๑. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
๒. ตรวจผลงานผลงาน
ศิลปะทีส่ ื่อสารความคิด
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
กิจกรรมเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
ตามมุม
(๒) การเล่นรายบุคคล
๑. ช่วยเหลือและ กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ (๓) การเล่นตามมุม
มีผู้ชี้แนะ
ประสบการณ์
๒. เก็บของเล่น
(๒) การเล่นและ
ของใช้เข้าที่ด้วย
การทางานร่วมกับ
ตนเอง
ผู้อื่น
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ ครูวางหนังสือเรื่องนมจากเต้า
และหนังสือเกี่ยวกับแม่ลูก
๑.๒ มุมสร้างสรรค์
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
๑. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมการเล่น
น้า-เล่นทราย
อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

เกมการศึกษา
เกมจาแนก
ดอกมะลิลักษณะ
ต่างกัน

(๕) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง

การจาแนกสิ่งต่างๆที่
ลักษณะต่างกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นน้า-เล่นทราย
1. นาเด็กลงเล่นที่ลานทราย หรือกระบะทราย
ฝึกให้เด็กค้นหาสิ่งที่จมอยู่ในทราย เช่น เปลือก
หอย รูปจาลองกระดูก
2. เล่นกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนมรูปทรงต่างๆ
3. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กทาความสะอาดลานทราย
และตนเอง
1. แนะนาเกมใหม่ เกมจาแนกดอกมะลิลักษณะ
ต่างกัน
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสมัครใจมอบเกมใหม่ให้
เด็ก 1 กลุ่ม ไม่ซ้ากลุ่มเดิม กลุ่มอื่นเล่นเกมที่มีอยู่
แล้วหมุนเวียนจนหมดเวลา
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ลานเล่นน้า-เล่นทราย
๑. อุปกรณ์แบบพิมพ์
ต่าง ๆ
๒. อุปกรณ์ใช้ ฝังใน
ทราย เช่น เปลือกหอย
๓. หุ่นจาลองต่าง ๆ

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

เกมจาแนกดอกมะลิ
ลักษณะต่างกัน

สังเกต
การเล่นเกมจาแนก
ดอกมะลิลักษณะต่างกัน
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๒) การแสดง
1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทาง พื้นที่และ 1. บัตรคาติดตามมุมที่
และจังหวะ
ความคิดสร้างสรรค์
ตาแหน่งตามข้อตกลง
กาหนด
เล่นและทากิจกรรม ผ่านภาษา ท่าทาง
๒. กาหนดตาแหน่งพื้นที่ให้ห้องเรียนให้เป็น มุมแม่ 2. เครื่องเคาะจังหวะ
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
มุมลูก มุมพ่อ ให้เคลื่อนไหวด้วยท่าทาง ระดับและ
เคลื่อนที่ได้อย่าง
(๑) การเคลื่อนไหว
พื้นที่อย่างอิสระ ได้ยินสัญญาณหยุด ให้เลือกเข้ามุม
ปลอดภัยด้วยตนเอง โดยควบคุมตนเองไป
ที่กาหนดและแสดงท่าทางเป็นบุคคลในมุมต่าง
ในทิศทาง พื้นที่และ
3. เคลื่อนไหวอีก 2-3 ครั้ง หรือตามความสนใจ
ตาแหน่งที่กาหนด
ของเด็ก
กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตนใน ๑. ความรู้พื้นฐาน
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
หนังสือเรื่องแม่จ๋า
ประสบการณ์
ความเป็นคนไทย
เกี่ยวกับหนังสือและ
จากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
ปฏิบัติตน แสดงคา (๑๑)การอ่านร่วมกัน ตัวหนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องแม่จ๋าพร้อมกัน
ทักทาย ตาม
(๑๒)การเห็น
2. การปฏิบัติตนต่อแม่ จนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่
มารยาทไทยได้ด้วย แบบอย่างการอ่านที่
พบบ่อย
ตนเอง
ถูกต้อง
๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย เช่น
(๑๔) การอ่านและชี้
แม่จ๋าแ- (แม่จ๋าแม่)
ข้อความโดยกวาด
๑.๓ สนทนาจากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
สายตาตามบรรทัด
ลูกที่ดีควรปฏิบัติต่อแม่อย่างไร
จากซ้ายไปขวา จาก
๒. เด็กแสดงบทบาทสมมติการปฏิบัติตนต่อแม่
บนลงล่าง
๓. ครูสาธิตเพิ่มเติมการกราบแม่เสร็จแล้วให้เด็ก
ทดลองทาอีกครั้ง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกตการปฏิบัติตน แสดง
คาทักทาย ตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๖) การสังเกต
ตัวอักษรที่ประกอบเป็น
คาผ่านการอ่านการ
เขียนของผู้ใหญ่
(๑๘) การเล่นเกมภาษา
(๑) การสารวจสิ่งต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๕) การหยิบจับ การใช้ (๕) การหยิบจับ
กรรไกร การฉีกการตัด การใช้กรรไกร การฉีก
การปะและ ร้อยวัสดุ
การตัด การปะและ
(๕) การทากิจกรรม
ร้อยวัสดุ
ศิลปะ ต่างๆ
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะ ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๔. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่าเราจะกลับไปปฏิบัติ
ต่อแม่จริงๆที่บ้าน

1. สร้างภาพอิสระด้วยการฉีก ตัด ปะ
2. วาดภาพอิสระด้วย สีเทียน
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

1. กระดาษวาดภาพ
และกระดาษโปสเตอร์
หน้าเดียวสีต่างๆ
2. สีเทียน
3. สีน้า
๔. กาว
๕. กรรไกร

สังเกต
๑. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
ตรวจผลงาน
๒. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองได้
ตามสถานการณ์
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเล่น (๑) การเล่นอิสระ
ตามมุม
(๒) การเล่น
๑. ช่วยเหลือ รายบุคคลกลุ่ม
และแบ่งปัน
ย่อย กลุ่มใหญ่
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ (๓) การเล่นตาม
ชี้แนะ
มุมประสบการณ์
๒. เก็บของเล่น (๒) การเล่นและ
ของใช้เข้าที่
การทางาน
ด้วยตนเอง
ร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรม
(๑) การร่วม
กลางแจ้ง
สนทนาและ
เล่นและทา
แลกเปลี่ยนความ
กิจกรรมต่าง ๆ คิดเห็น
อย่างปลอดภัย (๒) การเล่นและ
ได้ด้วยตนเอง ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ได้แก่ มุมประสบการณ์ใน
1.๑ มุมหนังสือ ครูวางหนังสือเรื่องแม่จ๋าและหนังสือเกี่ยวกับ ห้องเรียน
แม่ลูกไว้
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางบัตรอวยพรวันแม่แบบต่างๆไว้
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
๑. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

การเล่นน้า-เล่นทราย
1. อุปกรณ์สาหรับเล่นน้าหรือสระเล่นน้า เพื่อให้เด็กได้รู้จัก
ธรรมชาติของน้า การตวงวัด การเท การตักน้า
2. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ ทาความสะอาดอุปกรณ์
และทาความสะอาดตนเอง

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

อุปกรณ์เล่นน้า เช่น
ขวด กระป๋อง กรวย
เหยือก
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
เกมการศึกษา (๑๓) การจับคู่
เล่นภาพต่อปลาย
๑. เล่นเกม
การเปรียบเทียบ (โดมิโน)
ภาพต่อปลาย และการ
(โดมิโน)
เรียงลาดับ
ดอกมะลิได้
สิ่งต่าง ๆ
๒. เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. แนะนาเกมใหม่ เล่นเกมภาพต่อปลาย(โดมิโน) ดอกมะลิได้
เกมภาพต่อปลาย
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่แล้วหมุนเวียนกัน (โดมิโน) ดอกมะลิ
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. การเล่นเกมภาพต่อ
ปลาย(โดมิโน) ดอก
มะลิได้
๒. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เล่นและ
ทากิจกรรม
เคลื่อนไหว
ประกอบคา
บรรยาย อย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้ตามสถานการณ์
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา
พร้อมชี้หรือกวาด
ตามองข้อความ
ตามบรรทัดได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สารที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นบทบาท
1. การเคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย โดยเด็ก 1. เครื่องเคาะจังหวะ
สมมติเหตุการณ์ต่าง ๆ
เคลื่อนไหวไปตามคาบรรยายที่ครูเล่า เมื่อได้ยิน 2. บทคาบรรยายจาก
(๑) การพูดสะท้อน
สัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น และให้เด็กเล่า
หนังสือแม่จ๋า
ความรู้สึกของตนเอง
ความรู้สึกของตนในขณะเคลื่อนไหวไปตามคา
และผู้อื่น
บรรยาย
(๒) การแสดงความคิด
2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางใหม่ใน
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ทิศทาง ระดับและพื้นที่ ตามคาบรรยายใหม่ทา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว
เช่นนี้ 4 - 5 ครั้ง

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๐) การอ่านอย่าง
อิสระตามลาพังการ
อ่านร่วมกัน การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หนังสือและตัวหนังสือ
๒. การทาบัตรอวยพร
วันแม่
๓. การนับปากเปล่า
๑ - ๑๐

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.๑. ครูอ่านหนังสือเรื่องแม่จ๋า อีกครั้งโดยใช้
กระดาษกาวสาเร็จรูปปิดคาไว้ให้เด็กทายแล้วมา
เปิดดูเอง เมื่อจบเรื่องแล้วให้เด็กเป็นผู้ปิดคาให้เพื่อน
ทาย โดยนับ ๑ – ๑๐ ให้เปิดดูได้
2. สนทนาต่อเนื่องจากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
เด็กอยากจะทาอะไรให้แม่บ้าง

1. หนังสือเรื่องแม่จ๋า
2. กระดาษกาว
สาเร็จรูป
๓. บัตรอวยพรวันแม่
๔. กระดาษโปสเตอร์สี
หน้าเดียว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การเล่นและทา
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบคาบรรยาย
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง
๒. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
ตามสถานการณ์

สังเกต
การฟังนิทานจนจบและ
สามารถสนทนาโต้ตอบ
และร่วมกิจกรรมได้
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สารที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การสังเกต
ทิศทาง การอ่าน
ตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๖) การสังเกต
ตัวอักษรที่ประกอบ
เป็นคาผ่านการอ่าน
การเขียนของผู้ใหญ่
(๑๗) การคาดเดาคา
วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน เพลง
คาคล้องจอง
(๑๘) การเล่นเกม
ภาษา
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

3. ครูนาเสนอการการทาบัตรอวยพร และนา
ตัวอย่างมาให้ดู
๔. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตการทาบัตรอวย
พรเด็กที่สนใจทาอวยพรให้ทาได้ในช่วงกิจรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

๑. การทาบัตรอวยพรวันแม่ด้วยการฉีก ตัด ปะ
๒. ครูสาธิตการ ฉีกกระดาษ และนามาตกแต่งให้
เป็นภาพ
๓. ทาบัตรอวยพรเสร็จแล้วให้เด็กคิดคาอวยพร
สาหรับแม่ ครูเขียนให้หรือเขียนเป็นตัวอย่างให้
เด็กลอกตาม

๑. กระดาษโปสเตอร์
หน้าเดียว หลากสี
๒. กระดาษแข็ง
๑๘๐ แกรมทาตัวบัตร

ตรวจผลงาน
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองได้
ตามสถานการณ์
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สารที่ควรเรียนรู้
๒. สร้างผลงาน
(๕) การหยิบจับ
ศิลปะเพื่อสื่อสาร การใช้กรรไกร การฉีก
ความคิดความรู้สึก การตัด การปะ
ของตนเองได้ตาม
สถานการณ์
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
๑. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ ได้แก่
ห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ อ่านหนังสือภาพเรื่องแม่จ๋าและ
หนังสือเกี่ยวกับแม่ลูก
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางบัตรอวยพรวันแม่แบบ
ต่างๆไว้
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
๑. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรม
ต่างๆอย่างปลอดภัย
ได้ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตร
ตรวจสอบจาก
นิทานแม่จ๋า

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่าง ๆ
(๑๗) การคาดเดาหรือ
คาดคะเน สิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(๑) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน

จับคู่ภาพกับบัตรคา
พร้อมบัตรตรวจสอบ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสาธิตการเล่นเกมการละเล่นของไทย
มอญซ่อนผ้า
๒. ครูสอนบทร้องมอญซ่อนผ้าให้เด็กร้องตาม
จนคล่อง
๓. เด็กเล่นมอญซ่อนผ้า
๔. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๕. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
และทาความสะอาดตนเอง
1. แนะนาเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคา) พร้อมบัตรตรวจสอบ จากหนังสือแม่จ๋า
- เด็กวางรูปภาพต่างๆพร้อมอ่านภาพทีละภาพ
- นาบัตรคาที่อ่านตรงกันวางคู่กัน
- นาบัตรตรวจสอบที่มีทั้งภาพและคา มาวางคู่
กัน เพื่อตรวจสอบด้วยตนเองได้
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่
แล้วหมุนเวียนกัน
3. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ผ้าเช็ดหน้า ๑ ผืน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง

1. เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากหนังสือแม่จ๋า
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อม
บัตรตรวจสอบจากนิทาน
แม่จ๋า
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหว
1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางแม่ ๑. เพลงบรรเลง
และจังหวะ
โดยควบคุมตนเองไปใน
ดูแลลูก
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๑. แสดงอารมณ์
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
๒. ให้เด็กคิดท่าทางตนเองตามจินตนาการ
ความรู้สึกของตนได้ (๒) การเล่นและทางาน
สร้างสรรค์เลียนแบบท่าทางของแม่ตามจังหวะ
ตามสถานการณ์
ร่วมกับผู้อื่น
เพลง เพลงหยุดให้หยุดในท่านั้น แล้วบอกว่า
๒. เล่นและทา
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
ตนเองทาท่าทางอะไร
กิจกรรมการ
เสียงเพลง/ดนตรี
3. เปลี่ยนท่าทางไปเรื่อย ๆ จนหมดเวลา
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ได้อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริม
(๑๑) การอ่านอิสระ
๑. ความรู้พื้นฐาน
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ประสบการณ์
ตามลาพัง การอ่าน
เกี่ยวกับหนังสือและ จากหนังสือเรื่องแม่จ๋า
๑. อ่านภาพ
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ ตัวหนังสือ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องแม่จ๋าพร้อมกัน
สัญลักษณ์ คาพร้อม ชี้แนะ
2. การร้อยมาลัย
จนจบ๑รอบ
ชี้หรือกวาดตามอง (๑๕) การอ่านและชี้
กราบแม่
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ข้อความตาม
ข้อความโดยกวาด
๓. การนับ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
บรรทัดได้
สายตาตามบรรทัดจาก การจาแนกและ
๒. เด็กชอบคาหรือประโยคใดในหนังสือ
ซ้ายไปขวา จากบน
เปรียบเทียบ 1 - ๔ อยากเขียน ให้เขียนตามความสนใจ และให้เขียน
ลงล่าง
ชื่อหรือสัญลักษณ์ของตนเองกากับได้

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้ตาม
สถานการณ์
๒. การเล่นและทากิจกรรม
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. ร้อยดอกไม้เป็น
พวงมาลัยได้
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒๑) การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ
(๒๒) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย
(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆใน

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะและ
ร้อยวัสดุ

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. สนทนาต่อจากนิทาน เรากราบแม่อย่างไร
ใช้ดอกไม้อะไร
๔. สนทนากับเด็กให้นับคา “แม่จ๋า” จากหนังสือ
เรื่องแม่จ๋า มีกี่คาช่วยกันนับ
๕. ทากิจกรรมการนับร่วมกันเช่นครูยกนิ้ว ๒ นิ้ว
เด็กตบมือ ๒ ครั้ง ทบทวน ๑ - ๔ สลับกันหลายๆ
ครั้ง
๖. ครูเปลี่ยนเป็นบัตรคาตัวเลขแล้วอ่าน ให้เด็ก
ตบมือเท่าจานวนบัตรคาเปลี่ยนบัตรให้ครบ๑-๔
7. สนทนาต่อจากนิทาน เราใช้ดอกไม้อะไร
ไหว้แม่ ชักชวนเด็ก ร้อยมาลัยจากดอกไม้มา
กราบแม่
1. วาดภาพระบายสีอิสระ
2. ร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ เช่นดอกรัก
๒.๑ ให้เด็กนาดอกไม้ที่มีมาจากบ้าน เช่นดอกรัก
ดอกมะลิตูม
๒.๒ ครูสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้ ดอกรัก
ดอกมะลิ ด้วยเชือก
๒.๓ เด็กร้อยมาลัยของตน อย่างอิสระ
๓. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. หนังสือเรื่องแม่จ๋า
๒. อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การเขียน
๓. บัตรคา หรือ
สัญลักษณ์

สังเกต
การอ่านภาพสัญลักษณ์ คา
พร้อมชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัดได้

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีน้า
3. เชือกร้อยวัสดุ
4. แก้ว
5. จานสี
6. ดอกไม้เช่น ดอกมะลิ
ดอกรัก

ตรวจผลงาน
๑. การร้อยดอกไม้
เป็นพวงมาลัยได้
๒. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองได้
ตามสถานการณ์
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
๑. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
๒. เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน
(๔) การประดิษฐ์
สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๑) การเล่นอิสระ
(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๔. สนทนากับเด็ก เราจะนาพวงมาลัยของเราไป
ทาอะไร

๑. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ ได้แก่
ห้องเรียน
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือเรื่องแม่จ๋าและหนังสือ
เกี่ยวกับแม่ลูก
๑.๒ มุมสร้างสรรค์จัดวางบัตรอวยพรวันแม่แบบ
ต่างๆไว้
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
๑. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การสารวจสิ่ง ต่าง ๆ
และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ
การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่
จับคู่ภาพกับจานวน
เกมจับคู่ภาพ
การเปรียบเทียบและ
ทีเ่ ท่ากัน
ดอกมะลิกับจานวน การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
ที่เท่ากัน ๑ - ๔
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. รับลูกบอลด้วย
สองมือได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. การเล่นอุปกรณ์กีฬา ลูกบอล
2. แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เล่นกิจกรรมการส่ง
ลูกบอล วิธีส่งจากข้างหน้า ข้างหลัง ส่งข้ามหัว
ไปถึงสุดท้ายแล้วให้ส่งกลับมาโดยส่งลอดขามา
3. กลุ่มไหนส่งถึงคนแรกที่อยู่ข้างหน้าก่อนชนะ
4. เล่นประมาณ 3-5 รอบ
๕. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๖. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ
ทาความสะอาดตนเอง

ลูกบอลพลาสติกขนาด
ประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลาง
10 - 12 นิ้ว

สังเกต
การรับลูกบอลด้วยสองมือ
ได้

1. แนะนาเกมใหม่ เกมจับคู่ภาพดอกมะลิกับ
จานวนที่เท่ากัน ๑ - ๔
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

เกมจับคู่ภาพดอกมะลิ
กับจานวนที่เท่ากัน
๑-๔

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพ
ดอกมะลิกับจานวนที่
เท่ากัน ๑ - ๔

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
๑๔.การจาแนกดอกมะลิ ลักษณะ
ต่างกัน

๑๓.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

๑๒. เล่นเกมภาพตัดต่อแม่ลูกได้

ด้านสังคม
๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์ คาพร้อมชี้
หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด
ได้

๑๐. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

๙. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับนิทาน
เรื่องแม่จ๋าแม่ได้

๘. ปฏิบัติตน แสดงคาทักทาย
ตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
7. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

๖. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๕. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

๔. แสดงอารมณ์ความรูส้ ึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

3. ร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยได้

2. รับลูกบอลด้วยสองมือได้

๑. เล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๑ วันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
๑๔.การจาแนกดอกมะลิ ลักษณะ
ต่างกัน

๑๓.จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

๑๒. เล่นเกมภาพตัดต่อแม่ลูกได้

ด้านสังคม
๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์ คาพร้อมชี้
หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด
ได้

๑๐. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

๙. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับนิทาน
เรื่องแม่จ๋าแม่ได้

๘. ปฏิบัติตน แสดงคาทักทาย
ตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
7. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

๖. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

ด้านร่างกาย

๕. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองได้ตาม
สถานการณ์

๔. แสดงอารมณ์ความรูส้ ึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

3. ร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยได้

2. รับลูกบอลด้วยสองมือได้

๑. เล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
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ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. เพลงชาติและธงชาติไทย
๒. พระมหากษัตริย์
๓. สัตว์ประจาชาติไทย
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๕. การทักทายและการไหว้แบบไทย

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑) (๗.๒.๓)
มฐ ๘ ตบช. ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)
(๑๐.๑.๔)

อนุบาลปีที่ ๒
๑. ประเทศไทยสี่ภาค
๒. ดอกไม้ประจาชาติไทย
๓. ภาษาและพยัญชนะไทย
๔. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
๕. ของหวาน ขนมไทย
๖. มารยาทไทย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.1 (๒.1.4)
ตบช 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)
(10.1.3)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. พระมหากษัตริย์ไทย
๒. วันสาคัญตามประเพณีไทย
๓. บ้านไทย
๔. หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี
๕. ผลไม้เมืองไทย
มฐ 1 ตบช ๑.๓(๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.๑.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๒.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๑ (๘.๑.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑) (๙.๒.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
(๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๔)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
(2) การฟังนิทาน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ใน
การขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

อนุบาลปีที่ ๒
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง และผู้อื่น
(5) การทางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๓

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ
สังคม
สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
และความเป็นไทย
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
(๓) การประกอบอาหารไทย
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) การศึกษานอกสถานที่
และความเป็นไทย
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั มีส่วนร่วม
ในความเป็นไทย
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
สติปัญญา
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
ความต้องการ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
และความต้องการ
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนก ประสบการณ์ ของตนเองหรือพูดเล่า
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
สมบูรณ์และแยกชิ้นส่วน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
ในชีวิตประจาวัน
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/ ถูกต้อง
ความสูง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผล
(14) การบอก และเรียงลาดับกิจกรรมหรือ การตัดสินใจและแก้ปัญหา
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จาแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ และรูปร่าง
รูปทรง

อนุบาลปีที่ ๓
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓)การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตน หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะทีเ่ หมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่
มีโครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

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
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร
๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๕
๓. เปรียบเทียบ จาแนก
๔. ตาแหน่ง ทิศทาง
ทักษะการสังเกต
1. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
2. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย
๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. นับและแสดงจานวน ๘
๓. เปรียบเทียบ จาแนก
๑. ทักษะการสังเกต
๒. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
4. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า
ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

แนวคิด

ประเทศไทย แบ่งเป็นภาคใหญ่สี่ภาค แม้ว่าเราอาศัยอยู่กระจายกันไปในหลายพื้นที่ แต่กค็ ือคนชาติเดียวกัน เรามีวัฒนธรรมไทย ภาษาไทยและ เอกลักษณ์ไทย คนไทย
มีบุคลิกลักษณะที่เด่นคือ มีอุปนิสัยใจเย็น สงบสง่า รู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้อ เคารพกัน มีมารยาทการไหว้ที่อ่อนน้ อม มีความประณีตงดงาม มีวิถีพอเพียง รักธรรมชาติ
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองผู้อ่นื
และมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

สภาพที่พึง
ประสงค์
๑.๓.๑ เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.1.4 รับลูกบอล
โดยใช้มือทั้งสอง
ข้าง

๒.๒ ใช้มือ - ตา
ประสานสัมพันธ์
กัน

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มี 3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
รูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม.ได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๕ ซม.ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างได้ ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ในการขว้าง การจับ การ
โยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ

สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก
๑. ประเทศไทยสี่ภาค
๒. ดอกไม้ประจาชาติไทย
๓. ภาษาและพยัญชนะไทย
๔. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
๕. ของหวาน ขนมไทย
๖. การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

3.2 มีความรู้สึกที่ ๓.2.๑ กล้าพูด
ดีต่อตนเองและ กล้าแสดงออก
ผู้อื่นi
อย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์

4. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม บางสถานการณ์ได้

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และ
การเคลื่อนไหว

5. สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(5) การทางานศิลปะ

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

6. สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้

(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๖
๖.๒ มีวินัยใน
มีทักษะชีวิตและ ตนเอง
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความ
เป็นไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๖.๒.๑ เก็บของเล่น 7. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ของใช้เข้าที่ด้วย
ด้วยตนเองได้
ตนเอง

๗.๒.๑ ปฏิบัติตน 8. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ตามมารยาทไทยได้ ได้ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวนิ ัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย
(1) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(3) การประกอบอาหารไทย
(4) การศึกษานอกสถานที่
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

สภาพที่พึง
ประสงค์
๙.๑ สนทนา
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูด
โต้ตอบและเล่า จนจบและสนทนา
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ โต้ตอบสอดคล้อง
๙.๒ อ่าน เขียน กับเรื่องที่ฟัง
ภาพ และ
๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คา
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัด
ตัวบ่งชี้

จุดประสงค์การเรียนรู้
9. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้
10. อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตาม
บรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง การอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็น
พื้นฐานการเรียนรู้

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด

สภาพที่พึง
ประสงค์
๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

11. บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

๑2. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียวได้

(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
การเรียงลาดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร

10.1.3 จาแนก
และจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์

13. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์ได้

(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนก
สิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยรักเมืองไทย
วันที่

๑

๒

๓

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
เคลื่อนไหวตามคาสั่ง
๑. พัฒนาการทางภาษาและการ ๑. ร้อยหลอดสีตาม
รู้หนังสือ
แบบที่กาหนด
ในห้องเรียน
1.1 การอ่านร่วมกัน
๒. ประเส้นสีรูปแผนที่
จากหนังสือเรื่องเราเป็นคนไทย
1.2 การคาดคะเนชื่อเรื่อง
จากปกหนังสือ
๒. ประเทศไทย 4 ภาค
- ภูมิภาค ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
- สัญลักษณ์ดอกไม้
ประจาชาติไทย
มุมประสบการณ์
เคลื่อนไหวสร้างสรรค์ ๑. พัฒนาการทางภาษาและการ ๑. วาดภาพด้วย
ทาท่าประกอบเพลง
รู้หนังสือ
สีเทียน หัวข้อท้องถิ่น ในห้องเรียน
1.1 การอ่านร่วมกัน
ที่ฉันรัก
จากหนังสือเรื่องเราเป็นคนไทย ๒. ขดเชือกตามรอย
1.2 ส่วนประกอบของ
หนังสือ
2. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
มุมประสบการณ์
เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ ๑. พัฒนาการทางภาษา และ
๑. แต่งเติมภาพ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
การรู้หนังสือ
ตัวอักษร
ในห้องเรียน
๒. ทามงกุฏพยัญชนะ

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพดอกไม้
และสีที่สัมพันธ์กัน

เดินกะลา

เกมภาพตัดต่อ

เล่นเขียนทราย

เกมจับคู่ภาพกับ
พยัญชนะ

วันที่

๔

๕

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
1.1 อ่านร่วมกันจากหนังสือ
เรื่องเป็นคนไทย
1.2 เติมคาด้วย ปากเปล่า
ภาษา และพยัญชนะไทย
การเคลื่อนไหวประกอบ ๑. พัฒนาการทางภาษาและการ
คาบรรยาย
รู้หนังสือ
1.1 อ่านร่วมกัน
จากหนังสือเรื่องเราเป็นคนไทย
1.2 ของหวาน และ
ขนมไทย

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

๑. ประดิษฐ์กระทง
ใบตอง
๒. ปั้นดินน้ามันเป็น
ขนมไทย

การเคลื่อนไหว
๑. พัฒนาการทางภาษาและการ ๑. การเป่าสี
การร้องเพลงและ
รู้หนังสือ
๒. การพิมพ์ภาพมือ
ทาท่าทางประกอบเพลง
1.1 อ่านร่วมกันจากหนังสือ ร่วมกันในชัน้ เรียน
สวัสดีเธอจ๋า
เรื่องเราเป็นคนไทย
1.2 อาสาสมัครผลัดกันอ่าน
2. ลักษณะนิสัยของคนไทย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้าใจ
ไมตรี กตัญญูรู้คุณ
3. มารยาทไทย และการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

เล่นโมราเรียกชื่อ

เกมการศึกษา

เกมโดมิโนจานวน

มุมประสบการณ์ใน เล่นเกมตามหาสิ่งของ เกมจับคู่ภาพกับ
ที่เป็นสัญลักษณ์ไทย สัญลักษณ์(บัตรคา)
ห้องเรียน
พร้อมบัตรตรวจสอบ

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวตามคาสั่ง
๒. เคลื่อนไหวสร้างสรรค์ทาท่าประกอบ เพลง
ท้องถิ่น ภาคต่างๆ
๓. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๔. การเคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย
๕. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง สวัสดีเธอจ๋า

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมธรรมชาติ
๔. มุมบ้าน

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. - ประเทศไทยสี่ภาค
- ดอกไม้ประจาชาติ
2. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
๓. ภาษาและพยัญชนะไทย
4. ของหวาน ขนมไทย
5. - ลักษณะนิสัยของคนไทย
- มารยาทไทย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
หน่วย
รักเมืองไทย

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เล่นกับอุปกรณ์ (เดินกะลา)
๓. เล่นเขียนทราย
๔. เล่นการละเล่นไทย(โมราเรียกชื่อ)
5. เล่นเกมตามหาสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ไทย

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. - ร้อยวัสดุ หลอดสี
- ประเส้นแผนที่
2. - วาดรูปตามหัวข้อที่กาหนด
- ขดเชือก
3. - แต่งภาพด้วยเศษวัสดุ
- ประดิษฐ์มงกุฎพยัญชนะ
4. - ประดิษฐ์กระทงใบตอง
- ปั้นดินน้ามันเป็นขนมไทย
5. - เป่าสี
- พิมพ์ภาพมือ
๘. เป่าสี
๖. กิจกรรมเกมการศึ
กษา
๙. พิมพ์ภาพจากวั
สดุ
๑. เกมจับคู่ภาพดอกไม้และสีที่สัมพันธ์กัน
๒. เกมภาพตัดต่อรูปคนตามภูมิภาค/
วัฒนธรรม
๓. เกมจับคู่ภาพกับพยัญชนะ
๔. เกมโดมิโนจานวน
๕. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา)พร้อม
บัตรตรวจสอบจากหนังสือเราเป็นคนไทย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะช้า เร็ว
ที่ครูเคาะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูแนะนากฎกติกา แล้วให้เด็กยืนต่อเกาะกัน
เป็นขบวนรถไฟ เมื่อครูเคาะจังหวะให้เดิน
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆ
3. ครูกาหนดพื้นที่ในห้องเป็นสี่มุมแทนภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
พอครูให้สัญญาณหยุด ให้เด็กรีบวิ่งไปยืนมุมที่ครู
กาหนด เช่นภาคเหนือ ก็ให้กระจายตัวกันไปรวมที่
มุมภาคเหนือ
4. เล่นซ้าสลับกันไปมาจนหมดเวลา
(๕) การพูดกับผู้อื่น
1. พัฒนาการทางภาษา 1. พัฒนาการทางภาษา และการรู้หนังสือ
๑.1 นาหนังสือเรื่อง "เราเป็นคนไทย" มาให้เด็กดู
เกี่ยวกับประสบการณ์ และการรู้หนังสือ
1.1 การอ่านร่วมกันจาก หน้าปก
ของตน หรือพูดเล่า
หนังสือเรื่องเราเป็นคน 1.2 ให้เด็กคาดคะเนเรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ไทย
เกี่ยวกับอะไร

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เคาะจังหวะ

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

๑. หนังสือเรื่อง เราเป็น
คนไทย
๒. ภาพแผนที่อย่างง่าย
๓. ภาพตัวอย่างสถานที่
ที่น่าสนใจตามภูมภิ าค

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๒. การกล้าพูด กล้า

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กับเรื่องที่ฟังได้
2. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ได้
๓. บอกลักษณะ
และส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกต โดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเอง
1.2 การคาดคะเน
ชื่อเรื่องจากปก
(๑) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ 2. ประเทศไทย 4 ภาค
- ภูมิภาค ท้องถิ่น และ
การเปลี่ยนแปลง และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ความสัมพันธ์ของ
- สัญลักษณ์ดอกไม้
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ประจาชาติไทย
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๒) การตั้งคาถามใน
เรื่องที่สนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
1.4 ครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคนไทยจนจบ
โดยชี้คาตรงกับเสียงที่อ่าน
1.5 ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้ และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของหนังสืออีกครั้ง
1.6 ครูอ่านชื่อเรื่องหนังสือให้เด็กฟัง และให้เด็ก
อ่านตาม
1.7 ครูหนังสือเรื่อง เราเป็นคนไทยให้เด็กฟัง
จนจบ แล้วใช้คาถามดังนี้
- เด็ก ๆ เป็นคนชาติใด อยู่ในประเทศใด
- เด็กเห็นอะไรในแผนที่ประเทศไทยนี้บ้าง
๒. ครูให้เด็กพูดสวัสดีเป็นภาษาถิ่นของตน
3. ครูนาเด็กสนทนาเกี่ยวกับพื้นที่ในภูมิภาคของ
ประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) โดยให้ดูภาพ
แผนที่อย่างง่ายประกอบ และแสดงภาพตัวอย่าง
สถานที่ที่น่าสนใจของแต่ละภาค รวมถึงการ
เป็นอยู่ของผู้คน เช่น การแต่งกาย การกินอยู่
วัฒนธรรม
4. ครูสนทนาซักถามประสบการณ์ของเด็ก
เกี่ยวกับสถานที่สาคัญในท้องถิ่น
5. ครูนาดอกราชพฤกษ์หรือภาพมาให้เด็กสังเกต
ดูพร้อมกับให้เด็กตั้งคาถามที่เด็กอยากรู้
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๔. ภาพผู้คนตามภูมิภาค แสดงออกอย่างเหมาะสม
๕. ดอกราชพฤกษ์
บางสถานการณ์
๓. การบอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกต โดยใช้
ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
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6. ครูตอบคาถามเด็ก และแนะนาว่า
ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจาชาติไทย
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ
มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้
๒. ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๕ เซนติเมตรได้

๑.๑.๒ การใช้
กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๔ การแสดงออก
ทางอารมณ์
(๕) การทางานศิลปะ

ครูจัดเตรียมกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. ประตามรอยภาพ ครูจัดเตรียมภาพประรูป
แผนที่ให้เด็กใช้สีเมจิกประตามรอย แล้วใช้สีไม้
หรือสีเทียน ระบายตกแต่งตามจินตนาการ
๒. ร้อยหลอดสี ครูตัดหลอดดูดน้าสีแดง ขาว น้า
เงินเป็นท่อนสั้นประมาณ ๒ เซ็น พร้อมกับตัด
เชือกหรือไหมพรมไว้สาหรับร้อยหลอด ขนาดตาม
ความต้องการ โดยกาหนดให้เด็กร้อยตามแบบสีธง
ชาติไทย

๑. ภาพประรูปแผนที่
ประเทศไทย
2.สีไม้หรือสีเทียน
3. หลอดดูดน้าหากไม่มี
ให้ใช้เป็นลูกปัดหรือวัสดุ
ที่หาได้แทน
4. เชือกหรือไหมพรมติด
กระดาษกาวไว้ตรงปลาย
หรือจุ่มกาวตากไว้ให้
แห้งเพื่อจะได้ร้อยวัสดุได้
ง่าย

สังเกต
๑. ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕
เซนติเมตร

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย

(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

ตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเล่นเครื่อง
เล่นและทา
เล่นอย่างปลอดภัย
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
หรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะ
เดียวได้

การสังเกตและหา
(1) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม
(๑๓) การจับคู่สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะกายภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้
- มุมวิทยาศาสตร์ - มุมหนังสือ
- มุมบทบาทสมมุติ - มุมเครื่องเล่นสัมผัส
๒. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูพาเด็กไปสนามเด็กเล่น ทบทวนกฎกติกา
ในการเล่นเครื่องเล่น
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างอิสระ
3. เก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดร่างกาย
ก่อนเข้าห้อง

สือ่

เครื่องเล่นสนาม

๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพดอกไม้และสีที่สัมพันธ์ เกมจับคู่ภาพดอกไม้
กัน
และสี ที่สัมพันธ์กัน
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง หรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะช้า เร็วที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
๒. ครูร้องเพลงหรือเปิดเพลงที่น่าสนใจของ
แต่ละท้องถิ่น ให้เด็กช่วยกันคิดทาท่าประกอบ
เพลง เช่น เพลงฟ้อนของภาคเหนือ เพลงหมอลา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพลงราวงของภาค
กลาง และเพลงมโนราห์ของภาคใต้
๓. ครูให้เด็กทาท่าประกอบตามเพลงที่ครูร้องหรือ
เปิด

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เทปเพลง
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
3. เพลงของแต่ละ
ท้องถิ่น

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

1. หนังสือเรื่อง เราเป็น
คนไทย
2. ภาพสถานที่สาคัญ
ในท้องถิ่น
3. สถานที่จริง
4. กระดาษสาหรับ
วาดภาพและสีเทียน

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
หนังสือภาพ นิทาน
(11) การอ่านร่วมกัน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(4) การศึกษานอก
สถานที่
(2) การเขียนภาพ
(4) การประดิษฐ์ สิ่ง
ต่าง ๆด้วย เศษ
วัสดุ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้ (๓) การให้ความ
เข้าที่ด้วยตนเองได้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
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3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปสถานที่สาคัญใกล้ ๆ
4.. ให้เด็กบันทึกบอกเล่าประสบการณ์ของตน
ผ่านภาพวาดหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทัศนศึกษา

ครูจัดเตรียมกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. การขดเชือกตามรอย โดยครูเตรียมเชือกหรือ
ไหมพรมไว้ให้เด็กใช้ขดไปตามรอยภาพที่ครูเตรียม
ไว้ให้
๒. วาดรูปอิสระด้วยสีเทียน ในหัวข้อท้องถิ่นที่
ฉันรัก ครูเตรียมสีเทียนให้เด็กๆ วาดตาม
จินตนาการ

๑. เชือกหรือไหมพรม
๒. กาว
๓. ภาพต้นแบบสาหรับ
เด็กใช้ขดเชือก
๔. กระดาษวาดภาพ
๕. สีเทียน

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสาการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ ควรมีอย่างน้อย ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
๔ มุม เช่น
เข้าที่ด้วยตนเอง
- มุมวิทยาศาสตร์ - มุมหนังสือ
- มุมเกมการศึกษา - มุมบล็อก
๒. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและ
ทากิจกรรม
อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(5) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

เกมการศึกษา
บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

(๑) การสังเกต
การสังเกตภาพและ
ลักษณะ ส่วนประกอบ ประกอบภาพให้สมบูรณ์
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก
เติมในชิ้นใหญ่และการ
แยกชิ้นส่วน

กิจกรรมการเรียนรู้
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๑. ครูแนะนาวิธีการเล่นเดินกะลา (หากไม่มีกะลา
ให้ปรับเป็นเล่นกับอุปกรณ์อื่นแทน)
๒. เด็กร่วมเล่นเดินกะลา เมื่อคล่องแคล่วดีอาจจัด
แบ่งกลุ่มแข่งขันกัน
๓. เก็บอุปกรณ์และล้างมือให้เรียบร้อย

กะลาเจาะรูและร้อย
สังเกต
เชือกไนลอนเป็นสาย
การเล่นและทากิจกรรม
สาหรับจับ(หากไม่มีให้ อย่างปลอดภัย ด้วยตนเอง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาม
อุปกรณ์ที่หาได้)

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพ
ตัดต่อวัฒนธรรมตามภูมิภาค
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนา
บอกความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมภาพตัดต่อ
วัฒนธรรมตามภูมิภาค

สังเกต
การบอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้
๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์คา
พร้อมทั้งชี้แนะ

(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ

1. พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
1.1 อ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่อง เราเป็นคน
ไทย
1.2 เติมคาด้วยปาก
เปล่า
2. ภาษาและพยัญชนะ
ไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะช้า เร็ว ที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
๒. ครูอธิบายกฏกติกาในการทากิจกรรม
๓. เมื่อครูเคาะจังหวะให้เด็กเดินอย่างเร็วไปให้ทั่ว
บริเวณ
๔. ครูเตรียมบัตรภาพพยัญชนะไทยขนาดใหญ่ติดไว้
ตามจุดต่างๆ ในห้อง เมื่อครูเอ่ยชื่อพยัญชนะใดให้เด็ก
รีบวิ่งไปแตะที่ตัวพยัญชนะนั้นทันที บัตรภาพ
พยัญชนะไทยที่นาไปติด ควรมีซ้ากันและกระจายไป
หลายจุด เพื่อให้เด็กแบ่งกันไปแตะได้
๕. เล่นและสลับคาสั่งซ้าจนหมดเวลา
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคนไทย
พร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่า เมื่ออ่านถึง
คาที่พบบ่อย
1.2 ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย เช่น
ไ-ย(ไทย)
1.3 ครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคนไทย ให้เด็กฟัง
อีกครั้ง แล้วใช้คาถามดังนี้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. บัตรภาพ
ความสนใจ มีความสุข
พยัญชนะไทย
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

๑. หนังสือเรื่อง เรา
เป็นคนไทย
2. แถบกระดาษเลื่อน
ปิดคา
3. บัตรพยัญชนะไทย
4. บัตรภาพที่
สัมพันธ์กับพยัญชนะ

สังเกต
๑.การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๒.การอ่านภาพ สัญลักษณ์
คา พร้อมทั้งชี้ หรือ
กวาดตามองข้อความตาม
บรรทัด

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเอง
(10) การอ่าน
หนังสือภาพนิทาน
(11) การอ่าน
ร่วมกัน
(12) การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
(๑๘) การเล่นเกม
ทางภาษา

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่าน
งานศิลปะได้

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ

กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การให้ความ
เก็บของเล่นของใช้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
เข้าที่ด้วยตนเองได้ กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
- ตัวอักษรไทยในอดีตและปัจจุบัน เหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร
2. ครูนาภาพปริศนาตัวอักษร(ปิดส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของภาพอักษร) มาให้เด็กทายว่าเป็นตัวอะไร โดย
เตรียมมาตามจานวนที่ต้องการ
3. ครูชวนเด็กสนทนาถึงตัวอักษรไทย
ความสาคัญของการสื่อสารผ่านภาษาเดียวกัน
4. ครูให้เด็กเล่นสอยดาวพยัญชนะ โดยครูติดภาพ
พยัญชนะและบัตรภาพไว้รอบๆ ห้อง แล้วให้เด็ก
ช่วยกันหาและหยิบมา
5. เด็กร่วมกันอ่านออกเสียงพยัญชนะที่สอยมาได้
ครูจัดเตรียมกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. วาดภาพต่อเติมพยัญชนะ โดยครูเตรียมภาพ
พยัญชนะให้เด็กเลือกคนละหนึ่งภาพแล้วใช้สีไม้
หรือสีเทียน เขียนต่อเติมตามจินตนาการ
๒. ทามงกุฎพยัญชนะ โดยครูเตรียมกระดาษ
ที่เขียนเส้นไว้แล้วมาให้เด็กฉีกตามรอย แล้วนามา
ติดกับตัวพยัญชนะเป็นมงกุฎ
๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น

สือ่

๑. สีไม้ / สีเทียน
๒. กระดาษวาดหรือ
ขีดเส้นตรงไว้

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมวิทยาศาสตร์ - มุมหนังสือ
- มุมเกมการศึกษา - มุมบล็อก
๒. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา
กิจกรรม
กลางแจ้ง
เล่นและ
ทากิจกรรม
อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

(1) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

๑. ครูแนะนาขั้นตอนและวิธีการเล่น
๒. ครูให้เด็กเล่นเขียนอักษรและวาดรูปด้วยนิ้วมือ
บนทรายอย่างอิสระ
๓. ทาความสะอาดและล้างมือ
๔. ให้เด็กบอกเล่าความรู้สึก

กระบะทรายหรือ
บ่อทราย

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

เกมการศึกษา (13) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การจับคู่ภาพกับ
จับคู่และ
ตามลักษณะทาง
พยัญชนะไทย
เปรียบเทียบ
กายภาพ
ความแตกต่าง
หรือความ
เหมือนของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะ
เดียวได้

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพ
กับพยัญชนะไทย
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมจับคู่ภาพกับ
พยัญชนะไทย

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้

(๓) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์

1. พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
1.1 อ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่อง เราเป็นคน
ไทย
1.2 ทายคาที่ปิดไว้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ไปทั่ว อุปกรณ์เคาะจังหวะ
บริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะช้า เร็ว ที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
๒. ครูอธิบายกฎกติกาในการทากิจกรรม
๓. เด็กแสดงท่าทางตามคาบรรยายโดยเด็ก
เคลื่อนไหวไปตามคาบรรยายของครู “ โรงเรียน
ปิดเทอม พ่อแม่พาลูก
- ไปเที่ยวภาคเหนือ เด็กเล่นน้าสงกรานต์
- ไปเที่ยวภาคกลาง เด็กรากลองยาว
- ไปเที่ยวภาคตะวันเฉียงเหนือ เด็กราเซิ้ง ราแคน
- ไปเที่ยวภาคใต้ เด็กเชิดหนังตะลุง”
4. เมื่อครูให้สัญญาณหยุดให้เด็กหยุดในท่านั้น
ทันที
๕. ทากิจกรรมซ้าอีกสองสามรอบ

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคน
ไทยพร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครั้ง โดยครูใช้กระดาษ
ปิดคาให้เด็กทาย เมื่ออ่านคาที่ทายแล้ว ให้เด็ก
เปิดดูว่าถูกต้องหรือไม่

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง
2. การมีส่วนร่วมในการทา
ขนมไทย

1. หนังสือเรื่อง เราเป็น
คนไทย
2. กระดาษปิดคา
3. ภาพของหวานและ
ขนมไทยหรือของจริง
4. แผ่นสารวจความ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. ทาขนมไทย
ง่าย ๆได้
3. นับจานวนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ของตนเอง หรือพูด
2. ของหวานและ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ขนมไทย
ตนเอง
3. การนับจานวน
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(11) การอ่านร่วมกัน
(12) การเห็น
แบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง
(๓) การประกอบ
อาหารไทย
(8) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ให้เด็กเลือกปิดคาเอง และให้เพื่อนทาย
2. ครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคนไทยอีก 1 ครั้ง
จนจบ แล้วใช้คาถามดังนี้
- นอกจากธงชาติไทย อักษรไทย และ
ภาษาไทยแล้ว เรายังมีอะไรอีกที่เป็นเอกลักษณ์
ของคนไทย
3. สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับของหวาน ขนมไทยที่
เด็กๆ รู้จัก พร้อมของจริงหรือภาพให้เด็กๆ สังเกต
4. ครูและเด็กร่วมกันสารวจว่าเพื่อนในห้องชอบ
ของหวานหรือขนมไทยอะไรบ้าง ครูมีแผ่นสารวจ
ให้เด็กติดสัญลักษณ์ของตนลงในภาพของหวาน
หรือขนมไทยที่ชื่นชอบ แล้วช่วยกันนับจานวน
5. ครูพาเด็กๆ ทาขนมวุ้นใบเตย (ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนเลือกทาขนมตามความเหมาะสม)
แนะนาอุปกรณ์ ให้เด็กสังเกตส่วนผสม ลาดับ
ขั้นตอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะทา
ขนม
ขั้นตอน
5.๑ ตั้งน้าเดือดผสมผงวุ้นคนให้ละลาย
5.๒ เติมน้าตาล น้าใบเตย คนให้เข้ากัน
5.๓ เมื่อส่วนผสมเย็นให้เทใส่กระทงใบตอง
หรือถ้วย
6. สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการทาขนม และ
คุณประโยชน์จากขนม
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คิดเห็น ทาจากกระดาษ 3. การนับจานวน
เทาขาว
5. ผงวุ้น
6. ใบเตย
7. น้าเปล่า
8. หม้อต้มไฟฟ้า(ถ้าไม่มี
ปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม)
9. กระทงใบตองหรือ
ถ้วยสาหรับใส่วุ้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์
สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ

กิจกรรมเล่นตาม (3) การให้ความ
มุม
ร่วมมือในการปฏิบัติ
เก็บของเล่นของใช้ กิจกรรมต่าง ๆ
เข้าที่ด้วยตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
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ครูจัดเตรียมกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. ทากระทงใบตอง ครูเตรียมใบตองตัดเป็นรูป
วงรีและเตี่ยว สาหรับห่อขนมสอดไส้และให้เด็กใช้
ไม้กลัดเสียบตามแบบตัวอย่าง โดยครูต้อง
ระมัดระวังในการให้เด็กใช้ไม้กลัด
๒. ปั้นดินน้ามัน ครูเตรียมดินน้ามันให้เด็กปั้น
จาลองเป็นขนมไทยต่างๆ ที่ชื่นชอบ

๑. ใบตอง, เตี่ยว
๒. ผ้าสาหรับเช็ดใบตอง
๒. ไม้กลัด
๓. ดินน้ามัน

๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมวิทยาศาสตร์ - มุมหนังสือ
- มุมเกมการศึกษา - มุมบล็อก
๒. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๔) การเคลื่อนไหวที่
รับลูกบอลโดยใช้ ใช้การประสาน
มือทั้งสองข้างได้ สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน
การเตะ
(5) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
เกมการศึกษา
(5) การจาแนก
จานวนนับ 1-5
จาแนกและจัดกลุ่ม สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
และรูปร่าง
สิ่งต่าง ๆโดยใช้
อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูพาเด็กลงสนามและนาเด็กเล่นโมราเรียกชื่อ
โดยเลือกผู้เล่นโยนลูกปิงปองขึ้นสูงเหนือหัวราว
หนึ่งช่วงตัว และให้เรียกชื่อเพื่อน 1 คน รับลูก
ปิงปองที่กระดอนจากพื้น เด็กที่รับได้ให้บอกชื่อ
ขนมไทย 1 ชื่อ แล้วเป็นผู้โยนลูกปิงปอง และ
เรียกชื่อเพื่อนให้ออกมารับลูกปิงปอง ถ้ารับไม่ได้
ให้คนเดิมเป็นผู้โยนลูกปิงปองและเรียกชื่อเพื่อน
มารับลูกปิงปอง
2. ดาเนินกิจกรรมสลับหมุนเวียนกันจนหมดเวลา
๓. เด็กล้างมือหลังเลิกกิจกรรม
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโน
จานวน 1 - 5 (ชุดภาพขนมไทย)
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
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๑. การละเล่นโมรา
เรียกชื่อ
๒. ลูกปิงปอง
(ลูกบอลขนาดเล็ก)

สังเกต
การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้าง

โดมิโนจานวน 1 - 5
(ชุดภาพขนมไทย)

สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้
๒. ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง

(3) การฟังนิทาน
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(11) การอ่านร่วมกัน

1. พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
1.1 อ่านร่วมกันจาก
หนังสือเรื่อง เราเป็นคน
ไทย
1.2 อาสาสมัครผลัด
กันอ่านนา
2. ลักษณะนิสัยของคน
ไทย ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีน้าใจ ไมตรี
กตัญญูรู้คุณ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระ ตามจังหวะช้า เร็ว ที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
๒. ครูและเด็กทบทวนเพลงสวัสดีเธอจ๋า
๓. ให้เด็กจับคู่หันหน้าเข้าหากัน
๔. เด็กร้องเพลงพร้อมทาท่าประกอบเมื่อพบ
หน้ากันให้สวัสดีคู่ของตน
๕. ร้องเพลงวนและครูอาจปรับเปลี่ยนให้เดิน
เคลื่อนที่ไปด้วย
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่อง เราเป็นคน
ไทยพร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 ให้เด็กอาสาออกมาอ่าน พร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยใช้คาถามดังนี้
- ลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นอย่างไร
๓. ครูนาสนทนาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนไทย
(ความโอบอ้อมอารี ความมีน้าใจ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ การมีความกตัญญู)
4. ครูสุ่มเลือกเด็กออกมาหน้าห้องเพื่อสาธิต
การไหว้แบบต่างๆ
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๑ เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลงสวัสดีเธอจ๋า

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

๑. หนังสือเรื่อง
เราเป็นคนไทย
๒. ภาพคนไทยที่กาลัง
ช่วยกันยามประสบภัย
- ภาพผู้คนทักทายกัน
- ภาพการยิ้มของผู้คน
- ภาพเด็กแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ ฯลฯ

สังเกต
๑. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๒. การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(12) การเห็น
3. มารยาทไทยและการ
แบบอย่างของการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
อ่านที่ถูกต้อง
(๑) การเล่นบทบาท
สมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การทางานศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม (๓) การให้ความ
มุม
ร่วมมือในการ
เก็บของเล่นของใช้ ปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ
เข้าที่ด้วยตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
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5. ครูสร้างสถานการณ์จาลองประกวดมารยาท
ไทยและให้เด็กช่วยกันตัดสินผู้ที่แสดงมารยาทได้
งดงามที่สุด

ครูจัดเตรียมกิจกรรมไว้ ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. การเป่าสี โดยครูเตรียมกระดาษ A๔ และ
สีน้า พร้อมหลอดสาหรับเป่า
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อย ให้เด็กตกลงกันว่า
กลุ่มใดจะพิมพ์มือตรงส่วนไหนของกระดาษ แล้ว
จึงให้เด็กหมุนเวียนกันพิมพ์มือครบทุกกลุ่ม โดย
ช่วยกันออกแบบการพิมพ์ให้มีลักษณะต่าง ๆ
๑. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมวิทยาศาสตร์ - มุมหนังสือ
- มุมเกมการศึกษา - มุมบล็อก
๒. เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อหมดเวลา

๑. กระดาษ A๔
๒. กระดาษเทาขาว
๓. สีน้า

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระการเรียนรู้

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
เกมจับคู่ภาพกับ สิ่งต่าง ๆ
สัญลักษณ์
(บัตรคา) พร้อม
บัตรตรวจสอบจาก
หนังสือเราเป็นคน
ไทยได้

การจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากหนังสือเราเป็น
คนไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. กลุ่มที่หาภาพได้เร็วและมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
๕. ครูนาเด็กพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ที่เป็น
สัญลักษณ์ของไทย
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพ
กับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตรตรวจสอบจาก
หนังสือเราเป็นคนไทย โดยให้เด็กนาภาพหลักมา
วางต่อกันในแนวนอน นาสัญลักษณ์ที่เหมือนกับ
ภาพหลัก วางใต้ภาพ แล้วนาบัตรตรวจสอบมา
เรียงคู่กับภาพหลักเป็นคู่ ๆ
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ (บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากหนังสือเราเป็นคน
ไทย

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบจากหนังสือเรา
เป็นคนไทย

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ
12. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว
13. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

ประเมินพัฒนาการ
เหตุด้านอารมณ์และ
ด้านสังคม
จิตใจ
9. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
10. การอ่านภาพสัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด
11. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยด้วยตนเอง

7. การเก็บของเล่น ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

6. ความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและดนตรี

ด้านร่างกาย

4. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมะสมบาง
สถานการณ์
5. ความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ

3.การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ ซม.

๒. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๑. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
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
12. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว
13. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

ด้านสังคม

11. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
10. การอ่านภาพสัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยด้วยตนเอง

เหตุด้านอารมณ์และ
จิตใจ

7. การเก็บของเล่น ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

6. ความสนใจมีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและดนตรี

5. ความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ

ด้านร่างกาย

4. การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมะสมบางสถานการณ์

3.การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ ซม.

๒. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๑. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

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. การใช้วัสดุและของเล่นของใช้อย่างคุ้มค่า

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)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การรู้จักของเล่นของใช้
๒. การรู้จักของเล่นของใช้
- การจาแนกและจัดกลุ่มของเล่นของ
ใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่นและวิธี
ป้องกันอันตราย
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้และวิธีป้องกัน
อันตราย
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)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับและการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๕) การหยิบจับและการใช้กรรไกร
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

อารมณ์
๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ

อารมณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
สังคม
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นาสิ่งของที่ใช้
แล้ว นากลับมาประดิษฐ์ใหม่

สังคม
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)
ร่างกาย
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ และการใช้กรรไกร
การตัด การปะ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง ปลอดภัย
อารมณ์
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
/ดนตรี
สังคม
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า

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 และ
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

อนุบาลปีที่ ๒
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ (๒) การเล่นร่วมกันกับผู้อื่น
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
(14) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
๑.๔.๒ (๕) การจัดกลุ่ม และการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(๖) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์
(๗) การต่อเติมและการสร้างแบบ รูป
(๘) การนับและแสดงจานวน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ

อนุบาลปีที่ ๓
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๗ (๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวน

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
สิ่งต่างๆ

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. นับแสดงจานวน ๑ - ๕
๓. จาแนก จัดกลุ่มรูปทรงและรูปร่าง
เรขาคณิต
๔. แบบรูป (ตามแบบ)
๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง รูปทรง
๒. จัดทาข้อมูล และสื่อความหมายข้อมูล
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การอ่านและชี้เนื้อเพลง นิทาน
คาคล้องจองโดยกวาดสายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง

อนุบาลปีที่ ๓
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
สิ่งต่าง ๆ
๑.๔.๓. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(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
ของตนเองหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพู ด
๖. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
การรู้จักของเล่นและของใช้ในห้องเรียน ของใช้ที่เป็นของส่วนตัวและส่วนรวม การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนในการเล่นของเ ล่น และใช้ของใช้
การเก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ การเก็บรักษาและใช้ของเล่นของใช้อย่าง ประหยัด
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัย
ที่ดี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษาความ
1.3.๑ เล่นและทา
ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่าง
ตนเองและผู้อื่น
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

มาตรฐานที่ 2
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
กล้ามเนื้อใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่ว
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ประสานสัมพันธ์
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
และทรงตัวได้
ประสานสัมพันธ์กัน
2.2 ใช้มอื -ตาประสาน
สัมพันธ์กนั

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้

๒. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.๔ การรักษาความปลอดภัย ๑. การแยกของใช้ส่วนตัว
(๑) การปฏิบัติตนให้
และส่วนรวม
ปลอดภัยในกิจกวัตร
๒. ลักษณะของเล่นของใช้
ประจาวัน
๓. การเก็บของเล่นของใช้
(๒) การเล่นเครื่องเล่นสนาม ๔. การปฏิบัติตนใน
อย่างปลอดภัย
การเล่น
๕. การใช้วัสดุและของ
เล่นของใช้อย่างคุ้มค่า
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

๒.2.๑. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้
มือเดียว

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

(๕) การหยิบจับและการใช้
กรรไกร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 4
4.1 สนใจมีความสุข
๔.๑.๓ สนใจมีความสุข
ชื่นชมและแสดงออกทาง
และแสดงออกผ่าน
และแสดง
ศิลปะ ดนตรีและการ
งานศิลปะ ดนตรี
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
มาตรฐานที่ ๕
๕.๔ มีความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มอบหมายจน
มีจิตใจที่ดีงาม
สาเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
มาตรฐานที่ 6
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ใช้เข้าที่ด้วย
ตนตามหลักปรัชญาของ
ตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๔. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
มีความสุขได้
เสียงเพลง/ดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้

๕. ทางานที่ได้รับมอบหมาย
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

๖. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเองได้

๑.๓.๔. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัยมี
ส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม
(๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 6
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
อย่างประหยัด
ตนตามหลักปรัชญาของ
และพอเพียงด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง
ตนเอง
มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนเป็น
ความสุขและปฏิบัติตน
กลุ่ม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
และพูดโต้ตอบ
เหมาะสมกับวัย
เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

๙. อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์

9.๒.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา
พร้อมทัง้ ชี้หรือ
กวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดได้

๘. ทางานร่วมกับเพื่อนได้

๙. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้

๑๐. อ่านข้อความตามครูได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๓.๒ การดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๒) การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นา
วัสดุหรือสิ่งของทีใช้แล้ว
มาใช้ซ้า
๑.๔.๑ พัฒนาการทางภาษา
การรู้หนังสือ
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง คาคล้อง
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๑๔) การอ่านชี้ข้อความ
โดยกวาดสายตาตาม
บรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑๐.๑ มีความสามารถใน ๑๐.๑.๓ จาแนกและจัด
การคิดรวบยอด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๑. จาแนกจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
ตามรูปทรงและรูปร่าง
เรขาคณิตได้

๑๒. ต่อเติมแบบรูปที่
กากหนดได้

๑๓. จับคู่ภาพที่กาหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
(๕) คัดแยกการจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ
(๗) การต่อเติมแบบรูปและ
สร้างแบบรูป
(๘) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
(๑๓) การจับคู่ สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๓) การออกแบบโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย

วันที่
1.

2.

3.
4

5.

เคลื่อนไหวและจังหวะ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ปฏิบัติตามข้อตกลง
การเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์
การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงเล่นแล้วเก็บ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยของเล่นชองใช้
กิจกรรม
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การแยกของใช้ส่วนตัวของใช้
๑. การวาดภาพด้วยสี
การเล่นตามมุม
ส่วนรวม
เทียน
ประสบการณ์
๒. การพิมพ์ภาพด้วย
วัสดุธรรมชาติ
ลักษณะของเล่นของใช้
1. การวาดภาพ
การเล่นตามมุม
- การเลือกของใช้ทีเหมาะสม
๒. การประดิษฐ์กังหัน
ประสบการณ์
- ความปลอดภัยในการใช้งาน
ถ้วย
การเก็บของเล่นของใช้

การเคลื่อนไหวร่างกาย
การปฏิบัติตนในการเล่น
นับ ๑ - ๑๐ ประกอบ
ท่าทาง
การเคลื่อนไหวร่างกายทา การใช้วสั ดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
ท่าทางประกอบเพลง
“เก็บของ”

1. การวาดภาพ
๒. การประดิษฐ์
ถ้วยกระดาษเสียงใส
1. การวาดภาพ
๒. การประดิษฐ์
ยานพาหนะ
1. การวาดภาพ
๒. การประดิษฐ์
ยานพาหนะ

กลางแจ้ง
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อเด็ก
เล่นของเล่น

เล่นเกมวิ่งวิบาก

เกมจับคู่ภาพของ
เล่น

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การเล่นน้า
การเล่นทราย

เกมจับคู่ภาพ
ของใช้ที่คู่กัน

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

เกมวิ่งซิกแซ็กเก็บ
ของ

เกมจัดหมวดหมู่
ภาพของใช้

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมจับคู่ของใช้กับ
สัญลักษณ์ตามแบบ
รูปที่กาหนด

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวร่างกายปฏิบัติตามข้อตกลง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
๓. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงเล่นแล้วเก็บ
๔. การเคลื่อนไหวร่างกายนับ ๑-๑๐ ประกอบท่าทาง
๕. การเคลื่อนไหวร่างกายทาท่าทางประกอบเพลง
“เก็บของ”

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆ
ภายในห้องเรียน

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. การแยกของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม
๒. ลักษณะของเล่นของใช้
๓. การเก็บของเล่นของใช้
๔. การปฏิบัติตนในการเล่นขนาดตัวอักษร

๕. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การปั้นดินน้ามัน การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ
๒. การวาดภาพ การประดิษฐ์กังหันถ้วย
๓. การวาดภาพ การประดิษฐ์ถ้วยกระดาษเสียงใส
๔. การวาดภาพ การประดิษฐ์ยานพาหนะ
๕. การวาดภาพ การประดิษฐ์ยานพาหนะ

หน่วย

6. กิจกรรมเกมการศึกษา

ของเล่นของใช้

๑. การเล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็ก
๒. การเล่นเกมจับคู่ภาพของเล่น
๓. การเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้ที่คู่กัน
๔. การเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพของใช้
๕. การเล่นเกมจับคู่ของใช้กับสัญลักษณ์ตามแบบรูปที่กาหนด

5. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นวิ่งวิบาก
๓. การเล่นน้า - การเล่นทราย
๔. การเล่นเกมวิ่งซิกแซ็ก
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
ร่วมกิจกรรมการ เสียงเพลง/ดนตรี
เคลื่อนไหวทาท่า
ตามคาสั่งประกอบ
เพลงและดนตรีได้
อย่างมีความสุข

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน สัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงโดยใช้ของเล่นกาหนด
ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวดังนี้
- ครูยกไม้บล็อก เด็กเคลื่อนไหว กระโดดขึ้นลง
- ครูยกตุ๊กตา เด็กเคลื่อนไหว ยักเอว
๓. ครูอ่านเนื้อเพลง “เพลงเล่นแล้วเก็บ”พร้อมทั้ง
ชี้คาให้ตรงกับเสียงอ่าน
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงเล่นแล้วเก็บและ
เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่งที่ตกลงกันเมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ในแต่ละครั้งให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
ร่วมกิจกรรมการ
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เคลื่อนไหวทาท่าทางตาม
๒. เพลงเล่นแล้วเก็บ คาสั่งประกอบเพลงและ
๓. ไม้บล็อก
ดนตรีอย่างมีความสุข
๔. ตุ๊กตา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่อง
การแยกประเภท
ของใช้ได้
๒. อ่านข้อความ
ตามครูได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การฟังและ
การแยกของใช้ส่วนตัว
ปฏิบัติตามคาแนะนา และส่วนรวม
(๓) การฟัง
คาคล้องจอง
(๑๒) การเห็นแบบ
อย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๔) การอ่านชี้
ข้อความโด กวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวาจาก
บนลงล่าง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูอ่านคาคล้องจอง “ของเล่นของใช้” โดย
1. คล้องจอง
ชี้คาให้ตรงกับเสียงอ่านทีละวรรคตั้งแต่ต้นจนจบ
“ของเล่นของใช้”
๒. ครูและเด็กอ่านออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่ต้นจน 2. ของเล่นของใช้ใน
ห้องเรียน
จบ
๓. ให้เด็กสังเกตคาและตัวอักษร ชี้ตัวอักษรและ ๓. บัตรชื่อ
คาคล้องจอง
ของใช้สว่ นตัว
๔. ครูนาตะกร้าที่มีของใช้ส่วนตัวและของใช้
ส่วนรวมที่เป็นของเด็กในห้องเรียนมาให้เด็กดู
ของใช้ส่วนรวม
๕. ครูหยิบป้ายบัตรชื่อ “ของใช้ส่วนตัว”และ
บัตรชื่อ “ของใช้ส่วนรวม” อ่านและชี้ทีละคา
ให้เด็กฟังเด็กอ่านตามครู ครูนาบัตรคาวางที่พื้น
ห่างกันพอสมควร
๖. ครูหยิบของในตะกร้าขึ้นมาทีละชิ้นให้เด็ก
บอกว่าคืออะไร เป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
แล้วครูนาไปวางตรงกับป้ายบัตรชื่อแผนภูมิ
การแยกประเภทสิ่งของ เช่น หนังสือวางตรง
ของใช้ส่วนรวมทาเช่นนี้จนครบทุกชิ้น

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การฟังและพูด
โต้ตอบเรื่องการแยก
ประเภทของใช้ได้
๒. การอ่านข้อความ
ตามครู

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๗. เด็กอาสาออกมาแยกประเภทของใช้ส่วนตั ว
และของใช้ส่วนรวม วางตามแผนภูมิ
การแยกประเภทของเล่นของใช้โดยบอกชื่อ
สิ่งที่ถือขึ้นมาให้เพื่อนฟัง เพื่อนพูดตามและ
นา ไปวางที่แผนภูมิ
แผนภูมิการแยกประเภทสิ่งของ
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนรวม

๘. ให้เด็กเปลี่ยนกันออกมาทากิจกรรม
เหมือนข้อ ๕ จนครบทุกคน
๗. ครูและเด็กร่วมกันสรุปของใช้ส่วนรวม
เด็กไม่ควรนากลับบ้านเพราะเป็นของทุกคน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ทางานร่วมกับ
เพื่อนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

กิจกรรมเลนตามมุม
เก็บของเล่นของ
(๓) การให้ความ
ใช้เข้าที่ด้วย
ร่วมมือในการปฏิบัติ
ตนเองได้
กิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ กิจกรรม ๒
กิจกรรม คือ การปั้นดินน้ามันและการพิมพ์ด้วย
วัสดุธรรมชาติ
2. ครูแนะนาวิธีการพิมพ์ด้วยวัสดุธรรมชาติได้แก่
ก้านกล้วย ก้านมะละกอ
3. เมื่อเด็กทากิจกรรมพิมพ์ภาพเสร็จแล้วจึงปั้น
ดินน้ามันอย่างอิสระ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อมเล่า
ผลงานให้ครูฟัง ครูจดบันทึก เด็กนาผลงานไปไว้ที่
แสดงผลงาน

สือ่
1. ดินน้ามัน
๒. แผ่นรองปั้น
๓. สีน้า
๔. กระดาษ
๕. จานผสมสี
๖. ก้านกล้วย
๗. ก้านมะละกอ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การทางานร่วมกับเพื่อน

สังเกต
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ การเก็บของเล่นของใช้
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
เข้าที่ด้วยตนเอง
มีอย่างน้อย ๔ มุมเช่น
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๒. มุมนิทานควรมีนิทานเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัว –
ของใช้ส่วนรวม
๓. มุมศิลปะควรจัดสื่อการใช้กรรไกรและ
กระดาษโฆษณาสินค้าให้เด็กเลือกตัดรูปฝึก
การใช้กรรไกร
2. เมือ่ หมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนามอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

เกมการศึกษา
ต่อส่วนประกอบ
ภาพเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

(๖) การต่อของชิ้น
เล็กเติมในชิ้นใหญ่
ใหญ่ให้สมบูรณ์

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งคาแนะนาวิ ธีเล่นอย่าปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย
เล่นเกมภาพตัดต่อของใช้ 1. ครูแนะนาเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็ก
เกมภาพตัดต่อการเล่น
ส่วนรวมตามลาพังหรือ 2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๒ - ๔ คนตามความ
ของเด็ก
กับผู้อื่น
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับ เกมที่เคย
เล่นมาแล้วและเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็ก
3. เด็กเล่นโดยหมุนเวียนกันในแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่ม
จะได้เล่นเกมภาพตัดต่อการเล่นของเด็ก
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกต
การต่อส่วนประกอบภาพ
เป็นภาพที่สมบูรณ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์
อย่างมีความสุขได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้
ยินสัญญาณ”หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเลือกของใช้ส่วนรวมคนละ 1 ชนิด
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวพร้อมกับนาของเล่น
รูปทรงเรขาคณิตเป็น “รูปวงกลม” หรือ
“สี่เหลี่ยม” ไปด้วยคนละ ๑ ชิ้นอาจถือ
ไปวางบนศีรษะ บ่า หนีบรักแร้ เป็นต้น
โดยแต่ละคนพยายามนาไปไม่ให้ซากั
้ น
และเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด”ให้เด็กนาของใช้
รูปทรงเดียวกันมาวางต่อกัน
4. ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๓ ซ้า

สือ่

1. เครื่องให้จังหวะ
2. ของเล่นที่มีลักษณะ
วงกลมและสี่เหลี่ยม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์อย่างมีความสุข

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟัง
คาคล้องจอง
(๑๒) การเห็น
๒. อ่านข้อความตาม แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
ครูได้
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวาจาก
บนลงล่าง

ลักษณะของของเล่น
ของใช้
- การเลือกของใช้ที่
เหมาะสม
- ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม
๒. เด็กและครูอ่านคาคล้องจอง “ของเล่นของใช้”
ทบทวนพร้อมกัน
๒. แบ่งกลุ่มเด็กแสดงบทบาทสมมุติการซื้อขาย
ของเล่น
๓. ให้หัวหน้ากลุ่มมาจับบัตรภาพที่คว่าไว้ มี ๓
ลักษณะดังนี้
บัตรที่ ๑ ภาพของใช้
บัตรที่ ๒ ภาพของเล่น
บัตรที่ ๓ กระดาษเปล่า
๔. ให้เด็กจัดกลุ่มประเภทของภาพที่ได้เช่น
กลุ่มของเล่น กลุ่มของใช้ กลุ่มกระดาษเปล่าให้ทา
หน้าที่จัดร้านขายของและเป็นผู้ขาย
๕. ส่วนเด็กที่จับฉลากได้ภาพใดก็จะมาซื้อสิ่งของ
ตามภาพในบัตรภาพนั้น กลุ่มใดได้กระดาษเปล่า
เป็นผู้ช่วยขายของ
๖. ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ซื้อ - ผู้ขาย
๗. ให้เด็กบอกลักษณะของสิ่งของที่ซื้อและบอก
วิธีเล่น วิธีใช้

สือ่

๑.คาคล้องจอง
“ของเล่นของใช้”
๒. บัตรภาพของใช้

3.บัตรภาพของเล่น

๔. กระดาษเปล่า

๕. ของเล่นของใช้ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังได้
๒. การอ่านข้อความตาม
ครู

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๘. ครูและเด็กสนทนาร่วมกันว่าของเล่นหรือของ
ใช้ชนิดไหน ควรซื้อ ไม่ควรซื้อ เพราะเหตุใด
กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การตัด

1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒
กิจกรรมได้แก่
- การเขียนภาพ
- การประดิษฐ์กังหันถ้วย
2. ครูแนะนาอุปกรณ์งานชิ้นใหม่การประดิษฐ์
กังหันถ้วย
3. เด็กออกแบบวาดภาพระบายสีกังหันถ้วยที่
ตนเองเลือกประดิษฐ์
๔. เด็กประดิษฐ์กังหันถ้วยตามที่ออกแบบ
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทดลองใช้
๖. สรุปปัญหาอุปสรรคในการทางาน

1. สีเทียน
๒. กระดาษ
๓. ถ้วยกระดาษ
๔. กรรไกร
๕. หลอดกาแฟ

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
(๓) การให้ความ
เก็บของเล่นของใช้
ร่วมมือในการ
เข้าที่ด้วยตนเองได้
ปฏิบัติกิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ การเก็บของเล่นของใช้
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควร ในห้องเรียน
เข้าที่ด้วยตนเอง
มีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
๓. มุมนิทานครูควรเตรียมหนังสือเกี่ยวของเล่น
ของใช้มุมบทบาทสมมุติควรเตรียมของใช้ใน
ห้องเรียนมาวางเพื่อให้เด็กได้เล่น
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๒. มุมศิลปะเพิ่มอุปกรณ์การตัดเพื่อให้ เด็กฝึก
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
๓. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่น“เกมวิ่งวิบาก” ๑. กระป๋อง ๔ ใบ
สังเกต
๒. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นเกม
๒. โต๊ะเล็ก ๔ ตัว
การเล่นและทากิจกรรม
2. ครูสาธิตวิธีการวิ่งวิบากให้เด็กดู
๓. ไม้บล็อกรูปทรง
อย่างปลอดภัยได้ด้วย
3. แบ่งเด็กออกเป็น ๒ ทีมยืนเข้าแถว ๔ แถวต่อกัน สี่เหลี่ยม
ตนเอง
4. เด็กเล่นเกมตามข้อตกลง
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่กาหนด (๑๓) การจับคู่ สิ่ง เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้
ประเภทเดียวกันตาม
ได้
ต่างๆ
ตามลักษณะ ลาพัง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาเกมคู่ภาพของเล่น(ด้านหน้า-ด้านข้าง) เกมจับคูภ่ าพของเล่น
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๒ - ๔ คนตามความ
(ด้านหน้า - ด้านหลัง)
เหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่น
แล้วและเกมจับคูภ่ าพของเล่น (ด้านหน้า ด้านข้าง)
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนกันในแต่ละกลุ่ม
ทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมจับคูภ่ าพของเล่น (ด้านหน้า
- ด้านข้าง)
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษา
๕. สรุปบทเรียนสนทนาซักถามการปฏิบัติ
กิจกรรมวันนี้เด็กประทับใจหรือมีปัญหาอะไรบ้าง
ร่วมเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่ภาพที่กาหนด

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่า
ประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมี
ความสุข

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ของเล่นของใช้ได้
๒. อ่านข้อความ
ตามครูได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ”
3. แบ่งเด็กออกเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ปรบมือให้จังหวะและร้อง
เพลงเล่นแล้วเก็บ
กลุ่มที่ ๒ ให้ทาท่าเคลื่อนไหวอิสระตามเพลง
4. ให้เด็กทั้ง ๒ กลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง
๕. ให้เด็กปฏิบัติตามข้อ ๓ ซ้าอีก โดยหมุนเวียน
กัน

สือ่

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงเล่นแล้วเก็บ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่าทาง
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

สังเกต
(๒) การฟังและปฏิบัติ การจัดเก็บของเล่น ของใช้ 1. ครูอ่านคาคล้องจอง “ข้อตกลงของเรา” โดยใช้ 1. คาคล้องจอง
๑. การฟังและพูด
ตามคาแนะนา
คาให้ตรงกับเสียงอ่าน
โต้ตอบเรื่องเกี่ยวกับการ
“ข้อตกลง”
(๓) การฟัง
๒. แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น ๓ กลุ่มให้หัวหน้า
จัดเก็บของเล่นของใช้
๒. ตะกร้า
คาคล้องจอง
กลุ่มมารับตะกร้าไปเลือกของเล่นหรือของใช้
๓. ของเล่นของใช้ในห้อง ๒. การอ่านข้อความตาม
กลุ่มละ ๑๐ ชิ้น
ครู

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการ
อ่านที่ถูกต้อง
(๘)การนับและ
แสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การตัด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๓. ให้เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม นาของออกมา
ที่ละ ๑ ชิ้นแล้วสนทนาเกี่ยวกับของเล่นของใช้
แต่ละชิ้น ดังนี้ - ชื่อ
- วิธีเล่น
- วิธีเก็บรักษา
4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มหยิบของเล่นใส่ตะกร้าทีละ
๑ ชิ้นพร้อมนับดังๆ ตามลาดับครูนา
บัตรเลขติดที่กระดานเคลื่อนที่ให้ตรงกับเลขที่นับ
เพิ่มขึ้นทีละ ๑ จนครบ ๑๐
5. เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันนาของในตะกร้าเข้าที่
โดยไม่ให้เสียงดังครูคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือ
6. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้องจอง
“ข้อตกลงของเรา”
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สาหรับทา
กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
- การเขียนภาพ
- การประดิษฐ์ถ้วยกระดาษเสียงใส
2. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตการประดิษฐ์
หน้าถ้วยกระดาษเสียงใสตามขั้นตอน
3.เด็กทาตามทีค่ รูสาธิตทีละขั้นตอนพร้อมกัน

1. สีเทียน
สังเกต
๒. กระดาษ-กรรไกร การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
๓. ถ้วยกระดาษ ๑
ตามแนวเส้นตรง
ใบ
๔. ก้านไม้ขีด ไม้จิ้มฟัน
ลวด ไม้หนีบผ้า ๓ อัน
หลอดกาแฟ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๔. เด็กวาดภาพตกแต่งผลงานตามชอบ
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงาน

กิจกรรมเลนตามมุม
เก็บของเล่นของใช้ (๓) การให้ความ
เข้าที่ด้วยตนเองได้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(๑) การปฏิบัติตนให้ การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนควรมี
อย่างน้อย ๔ มุมเช่น
- มุมนิทาน
- มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
- มุมบทบาทสมมุติ
๓. มุมนิทานครูควรเตรียมหนังสือเกี่ยวการเก็บ
ของเล่น หนังสือเกี่ยวกับการแบ่งปัน
๒. มุมศิลปะเพิ่มอุปกรณ์การตัดเพื่อให้เด็กฝึก
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
๓. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

๕. ไม้เหลากลม ๑ อัน
ขนาดเท่าตะเกียบ
สังเกต
อุปกรณ์มุมประสบการณ์ การเก็บของเล่นของใช้
ในห้องเรียน
เข้าที่ด้วยตนเอง

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นน้า - เล่นทราย อุปกรณ์
และข้อควรระวังอันตรายจากการเล่น
การเล่นน้า เล่นทราย
2. เด็กเล่นน้า-ทรายอย่างอิสระโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บอุปกรณ์
และเข้าแถวทาความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จาแนกจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆตามรูปทรง
และรูปร่าง
เรขาคณิตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การคัดแยก
การจัดกลุม่ และ
จาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การจัดหมวดหมู่ภาพของ 1. ครูแนะนาเกมจัดหมวดหมู่ภาพของเล่นของใช้ เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
ของเล่น ของใช้
เล่นของใช้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๒ - ๔ คนตาม
ความเหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคย
เล่นแล้วและเกมจัดหมวดหมู่ภาพของเล่นของใช้
3. เด็กเล่นเกมหมุนเวียนกันในแต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม
จะได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ ภาพของเล่นของใช้
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา
เข้าที่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจาแนกจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ ตามรูปทรงและ
รูปร่างเรขาคณิต

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่า
ประกอบจังหวะนับ
๑ - ๑๐ อย่างมี
ความสุขได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่องจัดเก็บ
ของเล่นของใช้ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี

(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟัง
คาคล้องจอง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
เสียง “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตาม
จังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด”ให้ปฏิบัติ
ตามคาสั่งเช่นกระโดดพร้อมกัน
- นับปากเปล่า ๑ - ๑๐ ทาท่ายักไหล่
- นับปากเปล่า ๑ - ๑๐ ทาท่ายักเอว
3. หมุนเวียนให้เด็กคนอื่นออกมาเป็นผู้นาการ
เคลื่อนไหว

การปฏิบัติตนในการเล่น

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

๑. ครูแบ่งเด็กเป็น ๒ กลุ่ม
ของเล่นในห้องเรียน
กลุ่มที๑่ ให้เป็นผู้สังเกตเพื่อนเล่น
กลุ่มที่ ๒ ให้เล่นของเล่นตามมุมประสบการณ์
(ประมาณ ๕ นาที)
๒. ให้เด็กกลุ่มที่ ๑ เล่าการเล่นของเพื่อนว่าใคร
เล่นแล้วไม่ปลอดภัยเพราะอะไร

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่าประกอบ
จังหวะนับ ๑ - ๑๐ อย่าง
มีความสุข

สังเกต
๑.การฟังและพูด
โต้ตอบเรื่องจัดเก็บของ
เล่นของใช้ได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. อ่านข้อความ
ตามครูได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการ
อ่านทีถ่ ูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๓. ครูอธิบายวิธีเล่นที่ถูกต้องไม่ให้เกิดอันตราย
๔. ครูสนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเด็กโดยใช้
คาถามดังนี้
- ถ้าเด็กเล่นไม่ถูกวิธี ห้องเรียนเราจะเป็น
อย่างไร เพราะอะไร
๕. ครูสาธิตการเล่นจับคู่ตามแบบรูปที่กาหนด
โดยใช้ไม้บล็อกรูปทรงต่างๆเช่น

การประเมินพัฒนาการ
๒. การอ่านข้อความตาม
ครู

๖. ให้เด็กอาสาสมัครมาวางไม้บล็อกตามแบบรูปที่
เพื่อนดูและบอกว่าถูกต้องหรือไม่
๗. ครูเปลี่ยนแบบรูปที่กาหนดอีก ๒-๓ แบบ
ให้เด็กวางตามแบบรูป (ในห้องเรียนควรมี
ไม้บล็อกที่รูปทรงเหมือนกันพอควร)
กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ทางานร่วมกับ
เพื่อนได้

(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

1. เด็กและครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์
๑. กระดาษ
- การวาดภาพออกแบบประดิษฐ์ยานพาหนะ ๒. สีเทียน
2. เด็กนาเสนอภาพที่ออกแบบและบอกอุปกรณ์ที่
ใช้ในการประดิษฐ์ยานพาหนะ
3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้อง
เตรียมมาประดิษฐ์ในวันต่อไป

สังเกต
การทางานร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานการ
ฃออกแบบพร้อมเล่าผลงาน
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้ (๓) การให้ความ
เข้าที่ด้วยตนเองได้ ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
(๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด (๒) การเคลื่อนไหว
ขวางได้
เคลื่อนที่

1. เด็กเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๒. เมื่อเล่นพอสมควร ครูให้เด็กที่เล่นในแต่ละมุม
ช่วยกันเก็บของเล่นของใช้ในมุมนั้นให้เข้าที่
๓. ครูให้เด็กทุกกลุ่มตรวจความเรียบร้อย กลุ่มใด
ไม่เรียบร้อยให้ช่วยกันเก็บอีกครั้งครูชมเชย
กลุ่มที่ทาได้ดี
การเล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่น
“เกมวิ่งซิกแซ็กเก็บของ”
๒. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมสถานที่เล่นเกม
2. ครูสาธิตวิธีการวิ่งซิกแซ็กให้เด็กดู
3. แบ่งเด็กออกเป็นสองทีม ยืนเข้าแถวต่อกัน
4. เด็กเล่นตามข้อตกลง
5. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวทา
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
สื่อตามมุมประสบการณ์ การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

1. เกมวิ่งซิกแซ็กเก็บ
ของ
๒. กระป๋องนม ๖ ใบ
๓. ตะกร้าของเล่น ๒
ตะกร้า (มีของเล่นเท่า
จานวนเด็ก ๒ ทีม)

สังเกต
การวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคูภ่ าพที่กาหนด (๕) การคัดแยก
เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้
ได้
การจัดกลุม่ และ
ตามลาพังหรือกับผู้อื่น
จาแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะและ
รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนาเกมจับคู่ภาพของเล่น
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ ๒ - ๔ คนตามความ
เหมาะสม ให้ตัวแทนกลุ่มออการับเกมที่เคยเล่น
มาแล้วและเกมจับคู่ภาพของเล่น
3. เด็กเล่นโดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมจับคู่ภาพของเล่น
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กกับเกมการศึกษา

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. เกมจับคู่ภาพของเล่น การจับคูภ่ าพของเล่น
๒. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมการและ
เคลื่อนไหว
(๓) การเคลื่อนไหว
ร่วมกิจกรรมการ ตามเสียงเพลง/
เคลื่อนไหวทาท่า ดนตรี
กายบริหาร
ประกอบเพลง และ
ดนตรีอย่างมี
ความสุขได้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
1. เครือ่ งเคาะจังหวะ
ไปทั่วๆอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ ๒. เพลงเก็บของ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูอ่านเนื้อเพลงโดยชี้คาที่ละคา
3. เด็กและครูอ่านเนื้อเพลงพร้อมกัน
๔. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เก็บของ”
๕. แบ่งเด็กออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
กลุม่ ๑ ให้ร้องเพลง “ เก็บของ”พร้อมใช้เครื่อง
ดนตรีเคาะจังหวะประกอบ
กลุ่ม ๒ ให้ทาท่ากายบริหารอย่างอิสระ
๖. ครูให้สัญญาณทั้งสองกลุ่มทากิจกรรมพร้อมกัน
๗. ให้เด็ก ๒ กลุ่มหมุนเวียนกันปฏิบัติกิจกรรม
ซ้าอีก ๑ ครั้ง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทาท่ากาย
บริหารประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังและพูด
โต้ตอบเรื่อง
จัดเก็บของเล่น
ของใช้ได้
๒. อ่านข้อความ
ตามครูได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การฟังและ
ปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
(๓) การฟัง
คาคล้องจอง
(๑๒) การเห็นแบบ
อย่างการอ่านที่
ถูกต้อง

การใช้วัสดุและของเล่น
ของใช้อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. ครูให้เด็กฟังนิทานเรื่องกาดายอดนักเก็บชี้อ่าน ๑. นิทานเรื่องกาดายอด ๑. การฟังและพูด
ให้เด็กฟัง
นักเก็บ
โต้ตอบเรื่องจัดเก็บของ
๒. เด็กและครูร่วมอ่านพร้อมกันและสนทนา
๒. ของเล่นในห้องเรียน เล่นของใช้ได้
เกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานเรื่อง “กาดายอดนักเก็บ”
๒. การอ่านข้อความ
โดยใช้คาถามดังนี้
ตามครู
๒.๑. กาดามีนิสัยอย่างไร
๒.๒. ทาไมกาดาจึงต้องให้บอกวิธีใช้ของที่
ต้องการจากกาดา
๒.๓. ทาไมกาดาต้องให้เอาใบไม้มาแลกกับของ
ที่ตนเก็บไว้
๒.๔. สุดท้ายรังของกาดาเป็นอย่างไร
๓. ครูและเด็กร่วมกันสรุปจากนิทานเรื่องกาดา
ยอดนักเก็บ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้ ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
(๕) การทากิจกรรม
ทางานที่ได้รับ ศิลปะต่างๆ
มอบหมายจน
สาเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
(๓) การให้ความ
เก็บของเล่น
ร่วมมือในการ
ของใช้เข้าที่
ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองได้ (๔) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและเด็กช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม
การประดิษฐ์ยานพาหนะ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ “การประดิษฐ์ยานพาหนะ”
และสาธิตขั้นตอนการทา
3. เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
พร้อมกับครู
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และส่งผลงานพร้อ มเล่า
และนาไปวางที่แสดงผลงาน

1. เด็กเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
๒. เมื่อเล่นพอสมควร ครูให้เด็กที่เล่นในแต่ละมุม
ช่วยกันเก็บของเล่นของใช้ในมุมนั้นให้เข้าที่
๓. ครูให้เด็กทุกกลุ่มตรวจความเรียบร้อย กลุ่มใด
ไม่เรียบร้อยให้ช่วยกันเก็บอีกครั้งครูชมเชยกลุ่มที่
ทาได้ดี

สือ่
1. ฝาขวดน้าจานวน ๔
ฝา
3. กล่องนมหรือกล่อง
น้าผลไม้ขนาดใหญ่
4. กรรไกร
5. เชือกยาว 2ฟุต
6. ไม้เสียบลูกชิ้น
จานวน ๒ อัน
๗. กระดาษแล๊กซีน
ขนาดกว้าง ๒ นิ้ว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
จนสาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

สังเกต
สื่อตามมุมประสบการณ์ การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนามอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีเล่นอย่างปลอดภัย
2. เล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถว
ทา
ความสะอาดร่างกาย

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
ต่อเติมตามแบบรูป (๗) การต่อเติมแบบ
ที่กาหนดได้
รูปและสร้างแบบรูป

กิจกรรมการเรียนรู้

การเล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามลาดับที่กาหนดกัน
ตามลาพังหรือกับผู้อื่น

1. ครูแนะนาเกมเกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์
ตามลาดับที่กาหนด(แบบรูปตามแบบ)
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆละ ๒ - ๔ คนตาม
ความเหมาะสมให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับเกมที่เคย
เล่นมาแล้วและภาพของใช้กับสัญลักษณ์
ตามลาดับที่กาหนด(แบบรูปตามแบบ)
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มจะได้เล่นเกมภาพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตามลาดับที่กาหนด(แบบรูปตามแบบ)

สือ่
เครื่องเล่นสนาม

เกมจับคูภ่ าพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตามลาดับที่
กาหนด
(แบบรูปตามแบบ)

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกต
การเกมจับคู่ตามแบบรูป
ที่กาหนด

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล

ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
๑๑. การอ่านข้อความตามที่ครูชี้ได้
ชี้
๑๒. การจาแนกจัดกลุ่มสิ่งต่างๆตาม
รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
๑๓. การต่อเติมแบบรูปที่กาหนด

๑๐. การฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

๙. การทางานร่วมกับเพื่อน

๗. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
๘. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด

ด้านร่างกาย

๕. การสนใจมีความสุขแสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหว
๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง
๔. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาท่า
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๑๓ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑7.
๑8.
๑9.
๒0.

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

๑๑. การอ่านข้อความตามที่ครูชี้ได้
ชี้
๑๒. การจาแนกจัดกลุ่มสิ่งต่างๆตาม
รูปทรงและรูปร่างเรขาคณิต
๑๓. การต่อเติมแบบรูปที่กาหนด

๑๐. การฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

๙. การทางานร่วมกับเพื่อน

๗. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
๘. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด

๕. การสนใจมีความสุขแสดงออกผ่านการ
เคลื่อนไหว
๖. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง
๔. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาท่า
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. ชื่อชุมชน/สถานที่สาคัญในชุมชน
1. ชื่อชุมชน
1. ชื่อชุมชนของฉัน
2. สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
2. คาขวัญหัวหิน
2. คาขวัญหัวหิน
3. สถานที่ในชุมชน
3. สถานทีใ่ นชุมชน (วัดไกลกังวลและตลาด) 3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน
- พระราชวังไกลกังวล
๔ .ประโยชน์ของสถานที่ในชุมชนและวิธีดูแล 4. การคัดแยกขยะ
5. อาชีพในชุมชน
- ตลาด
รักษาความสะอาด
- วัด
6. การเล่นและทากิจกรรมด้วยตนเองและกับ
๕. การละเล่นไทย
- โรงเรียน
ผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
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) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
(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
๑.๓.๓ (๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง

อนุบาลปีที่ 2
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
อารมณ์
1.2.๑ (๑) การฟังเพลง ร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๓ (๒) ฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(๓) การสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.๒ (๑) การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3

อารมณ์
๑.๒.๑ (๑) การฟังเพลง การร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ

สังคม
1.3.1 (๒) การปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
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

คุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่ทาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๓.๓ (๑) การปฏิบัติตนในความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ (๒) การเล่น การทางานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๓) การฟังเพลงนิทาน คาคล้องจอง
1.4.1 (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา 1.4.1 (๓) การฟัง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อย
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
กรอง หรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ประสบการณ์ของตนเอง
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความรู้สึกและความต้องการ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ความต้องการ
1.4.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ถูกต้อง
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ศิลปะ
ตัวอักษร คาและข้อความ
ของตนเองหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 1.4.๒ (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
ตนเอง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
การจาแนกสิ่งต่างๆตามสัญลักษณ์
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
๑.๔.๔ (๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่ตนเองสนใจ
และรูปร่างรูปทรง
การกระทาต่างๆ
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา

รายการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1

๑. การเรียงลาดับสั้น – ยาว
๒. จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
๓. จับคู่ภาพเหมือนกัน
๔. นับโดยมีเครื่องเคาะจังหวะ ๑ – ๓
- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง

อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้ 1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
ในชีวิตประจาวัน
เหมาะสม
(๑๓) การจับคู่เปรียบเทียบและ
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่มและการจาแนก
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
สิ่งต่างๆลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
ลักษณะของความยาว ความสูง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
น้าหนัก ปริมาตร
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
๑. การจับคู่ภาพกับจานวน ๑ – ๕
๑. นับเรียงลาดับ ๑ – ๓๐
๒. ตาแหน่งทิศทาง ระยะทาง
๒. จัดหมวดหมู่ภาพ
๓. การจาแนกภาพที่สัมพันธ์กัน
๓. เรียงลาดับเหตุการณ์
- ทักษะการสังเกต
- ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๔. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
๕. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

- ทักษะการสังเกต
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การรู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน
ผู้วาด ชื่อเรื่อง
๓. การตั้งคาถามในเรื่องที่ตนสนใจ

แผนการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด

ชุมชนคือ ที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนหลายกลุ่มมาอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันมีความแตกต่างกัน โดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน
มีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถานทีส่ าคัญในชุมชนมีทั้งสถานที่บริการและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ตลาด สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ
ฯลฯ คนในชุมชนมีอาชีพแตกต่างกัน เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน จึงควรช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน การรักษาความสะอาดชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นและทา
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเองและ กิจกรรมอย่าง
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ผู้อื่น
ปลอดภัยด้วยตนเอง

1. เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

2. เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน
3. วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้
4. รับลูกบอลโดย
ใช้มือทั้ง 2 ข้าง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

2.1.1 เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน
2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
2.1.4 รับลูกบอล
โดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระที่ควรเรียนรู้

1. ชื่อชุมชน/สถานที่สาคัญ
ในชุมชน
2. สถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน
3.การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีในชุมชน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 4. การคัดแยกขยะ
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 5. อาชีพในชุมชน
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 6. การเล่นและทากิจกรรม
(3) การเคลื่อนไหวพร้อม
ด้วยตนเองและกับผู้อื่นได้
วัสดุอุปกรณ์
อย่างปลอดภัย
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้
๗. การพูดแสดงความคิด
การประสานสัมพันธ์ของการ ความรู้สึก และความ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง ต้องการ
การจับ การโยน การเตะ
๘. การจาแนกจัดกลุ่ม
รูปทรงเรขาคณิต
๙. การสังเกตรายละเอียด
ของภาพ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข

3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

5. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมได้

(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(4) การเล่นนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

4.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

๔.1.1 สนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
4.1.3 สนใจมี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

6. ทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง ร้องเพลง
และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ
1.4.1 การใช้ภาษา

7. ร่วมกิจกรรม
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมี
ความสุข

สาระที่ควรเรียนรู้
1๐. จานวนและ
ความสัมพันธ์
1๑. การจัดหมวดหมู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.2 มีความเมตตากรุณา 5.2.2 ช่วยเหลือและ ๘. ช่วยเหลือและ
มีน้าใจ และช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
แบ่งปัน
ผู้ชี้แนะ
มีผู้ช้แี นะ

มาตรฐานที่ 6
6.2 มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

๙.เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
ได้

มาตรฐานที่ 7
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิง่ แวดล้อม
วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย

7.1.1 มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่

1๐.มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
1๑.ทิ้งขยะได้ถูกที่
ได้

1.2.3 คุณธรรมจริยธรรม
(2) ฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
(3) การสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ วินัย
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน
1.3.2 การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 8.2.1 เล่นหรือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ทางานร่วมกับเพื่อน
ความสุขและปฏิบัตติ น
เป็นกลุ่ม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1๒.เล่นหรือทางาน 1.2.2 การเล่น
ร่วมกับเพื่อนเป็น (1) การเล่นอิสระ
กลุ่ม
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ
1.3.5 การเล่นและทางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(2) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง

1๓.ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา

9.2 อ่าน เขียนภาพและ 9.2.1 อ่านภาพคา
สัญลักษณ์ได้
สัญลักษณ์ คา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

1๔. อ่านภาพคา
สัญลักษณ์ คา
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัด

(12) การเห็นแบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศทางการ
อ่านตัวอักษร คา และ
ข้อความ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอก
การคิดรวบยอด
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

๑๕. บอกลักษณะ
และส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

ตัวบ่งชี้

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

1.4.2 การคิดรวบยอด
คิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ และรูปร่างรูปทรง
๑๖. จับคู่
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
เปรียบเทียบความ ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการ
แตกต่างหรือความ แยกชิ้นส่วน
เหมือนของสิ่งต่างๆ (8) การนับและแสดงจานวน
ลักษณะเดียว
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ และ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยชุมชนของเรา
วันที่
1

2
3

4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ชื่อชุมชนของเรา
1. สร้างภาพจากรูป
- เคลื่อนไหวพร้อม
- สถานที่สาคัญในชุมชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
อุปกรณ์ (ริบบิ้น)
พระราชวังไกลกังวล 2. วาดภาพอิสระ
(เพลงบรรเลง)
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยวใน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
ชุมชน
ประกอบเพลง “รถไฟ” - ทะเล
- ตลาดน้า
- เพลินวาน
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การปฏิบัติตนเป็น
- เคลื่อนไหวร่างกาย
สมาชิกที่ดีในชุมชน
ตามจังหวะช้า-เร็ว
ประกอบเพลง “นั่ง
ชิงช้า”
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การคัดแยกขยะ
- เคลื่อนไหวบทบาท
- ขยะเปียก
สมมติตามเรื่องราวคา
- ขยะแห้ง
บรรยาย
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน อาชีพในชุมชน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
- ตารวจ - ทหาร
ตามบทบาทสมมุติ
- หมอ - ประมง
(อาชีพ)
- ค้าขาย

กิจกรรม

การเล่นตามมุม
เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
โดมิโนรูปเรขาคณิต

เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง

- เกมภาพตัดต่อทะเล
- ภาพตัดต่อตลาดน้า

1.วาดภาพตาม
เล่นมุมประสบการณ์ใน
จินตนาการจากการฟัง ห้องเรียน
นิทาน ลูกหนูกับลูกเป็ด
2.ปั้นดินน้ามันอิสระ

เล่นน้าเล่นทราย

เกมจับคูภ่ าพ
กับตัวเลข (1 - 5)

1.ประดิษฐ์หุ่นมือจาก
ถุงกระดาษเหลือใช้
2.ปั้นแป้งโดอิสระ

วิ่งส่งบอล

เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
(ถังขยะเปียก - ผัก)
(ถังขยะแห้ง – กระดาษ)

1. ตกแต่งภาพจาก
ทรายย้อมสี
2. ปั้นดินน้ามัน (กลุ่ม)

เล่นมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1. สร้างภาพโดย
เล่นมุมประสบการณ์ใน การละเล่น งูกินหาง
การ ฉีก ตัด ปะกระดาษ ห้องเรียน
อิสระ
2. วาดภาพอิสระด้วยสี
น้า

เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
(อาชีพ - ของใช้)

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์(ริบบิ้น)
๒. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“รถไฟ”
๓. เคลื่อนไหวตามจังหวะช้า–เร็ว เพลงนั่ง
ชิงช้า
๔. เคลื่อนไหวการแสดงบทบาทสมมติตาม
เรื่องราวคาบรรยาย
๕. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทบาทสมมติ

๑. ชื่อชุมชนของเราสถานที่สาคัญในชุมชน
(พระราชวังไกลกังวล)
๒. สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน (ทะเล , ตลาดน้า,
เพลินวาน)
๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน
๔. การคิดแยกขยะ (ขยะเปียก/ขยะแห้ง)
๕. อาชีพในชุมชน (ตารวจ ,ทหาร, หมอ,ประมง,ค้าขาย)

๑. การสร้างภาพจากรูป สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วาดภาพอิสระ
๒. ตกแต่งภาพจากทรายย้อมสี,ปั้นดินน้ามัน (กลุ่ม)
๓. วาดภาพนิทาน “ลูกหนูกับลูกเป็ด” ปั้นดินน้ามัน
อิสระ
๔. ประดิษฐ์หุ่นมือจากถุงกระดาษเหลือใช้,ปั้นแป้งโด
อิสระ
๕. สร้างภาพโดยการฉีก ตัด ปะ,วาดภาพอิสระ
ด้วยสีน้า

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม
- การเล่นตามมุมประสบการณ์

หน่วย
ชุมชนของเรา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง
๓. เล่นน้า – เล่นทราย
๔. วิ่งส่งบอล
๕. การละเล่นงูกินหาง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

โดมิโนรูปเรขาคณิต
เกมตัดต่อภาพทะเล/เกมตัดต่อภาพตลาดน้า
จับคู่ภาพกับตัวเลข ๑ - ๕
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (ขยะเปียก,ขยะแห้ง)
จับคูภ่ าพที่สัมพันธ์กัน(อาชีพ/ของใช้)

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
(2) การฟังและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง ปฏิบัติตาม
กับเรื่องที่ฟังได้
คาแนะนา

ชื่อชุมชนของเรา
- สถานที่สาคัญใน
ชุมชนพระราชวัง
ไกลกังวล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวโดยทาท่าทางประกอบ
เพลงบรรเลง พร้อมริบบิ้น โดยให้แต่ละคนคิด
ท่าทางอย่างอิสระ

1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. ริบบิ้น
การร่วมกิจกรรมการ
3. เพลงบรรเลง
เคลื่อนไหว พร้อม
ริบบิ้น ประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมี
ความสุข

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ชุมชนของ
เรา”
2. ให้เด็กดูภาพลักษณะของชุมชน และให้เด็ก
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองว่ามีบ้านอยู่ในชุมชน
ใด ครูและเด็กร่วมกันสนทนา ซักถามถึงสถาน
ที่ตั้งของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เช่น
- โรงเรียนของเราอยู่ใน(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด) อะไร
- ชุมชนของเรามีสถานที่สาคัญอะไรบ้าง
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับพระราชวังไกลกังวล และ
อธิบายถึงความสาคัญ ความเป็นมาของ

1. เพลง “ชุมชนของ
เรา”
2. ภาพชุมชน หัวหิน
3. ภาพพระราชวัง
ไกลกังวล
4. คาขวัญอาเภอ
หัวหิน

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะ

กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้
2. ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
โดยมีผู้ชี้แนะได้
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

พระราชวังไกลกังวล
4. ครูให้เด็กเล่าประสบการณ์ของตนเอง
เกี่ยวกับพระราชวังไกลกังวลและการปฏิบัติตน
เมื่อไปสถานที่สาคัญของชุมชน
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปสถานที่สาคัญ
การปฏิบัติตนเมื่อไปในสถานสาคัญของชุมชน
และท่องคาขวัญของ “อาเภอหัวหิน
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “รูปทรง”
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- สร้างภาพจากรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
- วาดภาพอิสระ
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2
กิจกรรมตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้
คาแนะนา การสร้างภาพจากรูป สามเหลี่ยม
และสี่เหลี่ยมและการใช้สีเทียน
5. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและ
วิธีการเล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตาม
ความสนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ

1. เพลงรูปทรง
2. กระดาษ A4
3. รูปสี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยม
4. กาว
5. สีเทียน

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกันกับ
เพื่อน
2. การขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น
เด็กช่วยกันเก็บของ

3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
เล่นและทากิจกรรมอย่าง รายบุคคล กลุ่ม
ปลอดภัยได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม

เครื่องเล่นสนาม
1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น
สนามแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
อย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ทาความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัย

กิจกรรมเกมการศึกษา
นาชิ้นส่วนโดมิโนมาต่อกัน
ให้ปลายที่ติดกันมีรูปทรง
เดียวกัน

1. ครูแนะนาการโดมิโนรูปทรง
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม
รับเกมโดมิโนรูปทรงไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา

(5) การคัดแยก
การจาแนกจัด
การจัดกลุ่ม และ กลุ่มรูปทรง
จาแนกสิ่งต่างๆ
เรขาคณิต
ตามลักษณะรูปร่าง
รูปทรง

1. เกมโดมิโนรูปทรง สังเกต
2. เกมการศึกษาชุด การนาชิ้นส่วนโดมิโน
เดิม
มาต่อกันให้ปลายที่
ติดกันมีรูปทรง
เดียวกัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว (2) การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
เคลื่อนที่
อย่างมีความสุข
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (5) การพูดกับ
สถานทีท่ ่องเที่ยว
กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง ผู้อื่นเกี่ยวกับ
ในชุมชน
เหมาะสม
ประสบการณ์ของ - ทะเล
ตนเอง
- ตลาดน้า
- เพลินวาน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็กร้องเพลงและทาท่าทางประกอบ
เพลง “รถไฟ”ตามจินตนาการ

1. เพลง “รถไฟ” สังเกต
2. เครื่องเคาะจังหวะ การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

๑. ครูนารูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอ
หัวหินให้เด็กดูทีละภาพและร่วมกันสนทนา
(ภาพทะเล ภาพตลาดน้า ภาพเพลินวาน)
- ภาพที่เด็กๆเห็นเรียกว่าอะไร
- เด็กๆเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
- เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อไปเที่ยวทะเล
- เวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เราปฏิบัติตน
อย่างไร
๒. ครูให้อาสาสมัครเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองเคยไป
๓. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการปฏิบัติตนที่ดี
ในการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

๑. ภาพทะเล
๒.ภาพตลาดน้า
สามพันนาม
๓. ภาพเพลินวาน

สังเกต
การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(5) การทา
กิจกรรมศิลปะ
(3) การปั้น
(2) การเล่นและ
ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
(3) การทาศิลปะ
แบบร่วมมือ

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- ตกแต่งภาพจากทรายย้อมสี
- การปั้นดินน้ามัน (กลุ่ม) ในเรื่องเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว
๒. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2
กิจกรรมตามความสนใจ
๓. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้
คาแนะนา การโรยทราย และการปัน้ ดินน้ามัน
เป็นกลุ่ม การร่วมมือทางานด้วยกัน
๔. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง และ
บอกความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและ
กิจกรรมการเล่นตามมุม
วิธีการเล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตาม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (1) การเล่นอิสระ
ความสนใจ
2.ขออนุญาตหรือรอคอย (2) การเล่น
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น รายบุคคลกลุ่ม
โดยมีผู้ชี้แนะได้
ตามความสนใจ เช่น
3.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ย่อยกลุ่มใหญ่
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
(2) การปฏิบัติตน
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
เป็นสมาชิกที่ดี
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ของห้องเรียน
ช่วยกันเก็บของ
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
การเดินต่อเท้าเป็น 1. ครูแนะนาและสาธิตการเดินต่อเท้าเป็น
เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น รายบุคคล
เส้นตรง
เส้นตรง
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
กลุ่มย่อย และ
2. เด็กเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง โดยมีครูดูแล
แขน
กลุ่มใหญ่
อย่างใกล้ชิด
(4) การเล่นนอก
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ห้องเรียน
ทาความสะอาดร่างกาย

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษแบบภาพ
๒. ทรายย้อมสี
๓. กาว
๔. ดินน้ามัน
๕. แผ่นรองปั้น
๖. จานวางผลงาน

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
ร่วมกันเพื่อนอย่างมี
ความสุข
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกับกับ
เพือ่ น
2. การขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นโดยมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
สังเกต
การเดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน

๑. เส้นตรง
๒. นกหวีด

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา
(6) การต่อของ การสังเกต
๑. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อ
นาชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้ ชิ้นเล็กเติมในชิ้น รายละเอียดของ
๒. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับ
เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้
ใหญ่ให้สมบูรณ์ ภาพ
เกมภาพตัดต่อไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม หมุนเวียนจนทุกกลุ่มได้เล่น
เกมใหม่จนครบ
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ภาพทะเล/
ภาพตลาดน้า
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การนาชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็นภาพ
ที่สมบูรณ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรี
อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง
๒. อ่านภาพ คา สัญลักษณ์
พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(2) ฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(3) การสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูและเด็กร้องเพลงนั่งชิงช้า พร้อมกับนั่ง
จับคู่หันหลังชนกัน โยกตัวไปตามจังหวะเพลง
ช้า-เร็ว ตามที่ครูร้อง

สือ่

การประเมินผล

1. เพลง “นั่งชิงช้า” สังเกต
2. เครื่องเคาะจังหวะ การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข

การปฏิบัติตนเป็น 1. ให้เด็กฟังนิทาน เรื่อง “ลูกหนูกับลูกเป็ด”
นิทานเรื่อง
สมาชิกที่ดีใน
2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง โดยใช้
“ลูกหนูกับลูกเป็ด”
ชุมชน
คาถามดังนี้
- เรื่องนีม้ ีตัวละครอะไรบ้าง
- ลูกหนูมีนิสัยเป็นอย่างไร
- ถ้าคนในชุมชนมีนิสัยเหมือนลูกหนู ชุมชนเรา
จะเป็นอย่างไร
3. ให้เด็กเล่าประสบการณ์ที่ตนเคยได้ทา
ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
4. ครูและเด็กช่วยกันสรุปถึงการปฏิบัติตนที่ดี
ในชุมชน

สังเกต
1.การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง
๒.การอ่านภาพ คา
สัญลักษณ์ พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพ
๑. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
1. ทางานศิลปะอย่างมี
และการเล่นกับสี
- วาดภาพตามจินตนาการตัวละครที่เด็ก
ความสุข
ชอบจากนิทาน เรื่อง ลูกหนูกับลูกเป็ด
(3) การปั้น
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
- การปั้นดินน้ามันอิสระ
3. แสดงความพอใจใน
๒. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2
ผลงานของตนเอง
กิจกรรมตามความสนใจ
๓. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้
คาแนะนา การวาดภาพ และการปั้นดินน้ามัน
๔. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน
1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและ
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
วิธีการเล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตาม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (2) การเล่น
ความสนใจ
2. ขออนุญาตหรือรอคอย รายบุคคลกลุ่มย่อย
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มใหญ่
โดยมีผู้ชี้แนะได้
ตามความสนใจ เช่น
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ (2) การปฏิบัติตน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
ห้องเรียน
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น
เด็กช่วยกันเก็บของ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
เล่นและทากิจกรรมอย่าง รายบุคคล กลุ่ม
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
ย่อย และกลุ่มใหญ่

1. ครูแนะนาข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่น
น้าและเล่นทราย พร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
อย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นน้าและทรายโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บของ

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษวาดภาพ
๒. สีเทียน
๓. ดินน้ามัน
๔. แผ่นรองปั้น
๕. จานวางผลงาน

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกันกับ
เพื่อน
2. การขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อนื่ โดยมีผู้ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. อุปกรณ์ในการ
เล่นเล่นน้าและเล่น
ทราย
2. ระฆังสามเหลี่ยม

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
การจับคู่ภาพกับจานวน
ตัวเลข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(8) การนับและ
แสดงจานวน

จานวนและ
ความสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

และทาความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนา เกมจับคู่ภาพกับตัวเลข
๒. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม
รับเกมจับคู่ภาพกับตัวเลขไปเล่น กลุ่มอื่นๆ
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

๑. เกมจับคู่ภาพ
จานวนกับตัวเลข
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

สังเกต
การจับคู่ภาพกับ
จานวนตัวเลข

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว (2) การเคลื่อนไหว
ตามเรื่องราวคาบรรยาย
เคลื่อนที่
(4) การเล่น
บทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ต่างๆ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ทิง้ ขยะได้ถูกที่

(1) การมีส่วน
การคัดแยกขยะ
ร่วมในการ
- ขยะเปียก
รับผิดชอบดูแล - ขยะแห้ง
รักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและ
ภายนอก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กจับคูแ่ สดงท่าทางตามจินตนาการโดย
ฟังคาบรรยาย “แดงและขวัญเดินไปวัด เมื่อถึงวัด
ทั้งสองเห็นเศษกระดาษทิ้งอยู่บริเวณรอบๆวัด จึง
เดินไปเก็บเศษกระดาษไปทิ้งลงถังขยะ จากนั้น
แดงและขวัญเดินผ่านกาแพงวัด แดงเห็นรอยขูด
ขีดที่กาแพงวัด ขวัญจึงไปยกกระป๋องน้า ทั้ง๒
ช่วยกันเช็ดกาแพงวัด เสร็จแล้ว ทั้ง ๒ ไปล้างมือ
แล้วชวนกันเดินกลับบ้าน

1.เรื่องราวตามคา
บรรยาย
2.เครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวตามเรื่องราว
คาบรรยาย

1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคาคล้องจอง “ขยะ”
๒. ครูนาขยะหลายๆอย่างมาวางให้เด็กสังเกต
แล้วลองคัดแยกขยะตามความคิดของเด็กแต่ละ
คน
๓. ครูอธิบายความหมายและประเภทของขยะ
- ขยะแห้ง คือ วัสดุที่ย่อยสลายยาก และ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง เช่น
ขวดน้า ถุงพลาสติก กระป๋อง โฟม ฯลฯ

1. คาคล้องจอง
ขยะ
2. ขยะประเภท
ต่างๆ
3. ถังขยะ 2 ใบ

สังเกต
1. การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การทิ้งขยะได้ถูกที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ
(5) การทา
กิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

- ขยะเปียกคือ ขยะที่ย่อยสลายง่าย หาก
ทิ้งไว้นานๆจะส่งกลิ่นเหม็น และสกปรก เช่น เศษ
อาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้
2. ครูพาเด็กๆไปสารวจและเก็บขยะบริเวณ
รอบๆโรงเรียนจากนั้นนาขยะมาวางรวมกัน
3. ครูให้เด็กช่วยกันคัดแยกขยะเปียกและขยะ
แห้ง ใส่ลงในถังขยะที่ครูเตรียมไว้ 2 ใบ
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคาคล้องจอง นิ้วมือ
ของฉัน
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- หุ่นมือจากถุงกระดาษ
- การปั้นแป้งโดอิสระ
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้
คาแนะนา การใช้กรรไกร และการใช้ดินน้ามัน
5. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน

1. เพลง นิ้วมือของ
ฉัน
2. ถุงกระดาษ
3. กระดาษสี
4. กรรไกร
5. กาว
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. จานวางผลงาน

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมการเล่นตามมุม
(1) การเล่นอิสระ
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้ (2) การเล่น
2. ขออนุญาตหรือรอคอย รายบุคคล
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้ อื่น กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
โดยมีผู้ชี้แนะได้
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ (2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ของห้องเรียน
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น เด็ก
ช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน สังเกต
1. การเล่นร่วมกันกับ
ห้องเรียน
เพื่อน
2. การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นโดยมีผู้
ชี้แนะ
3. การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 รายบุคคล
ข้างได้
กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่

1. ครูแนะนาและสาธิตการการเล่นเกม วิ่งส่ง
บอล พร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมวิ่งส่งบอล โดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บของและ
ทาความสะอาดร่างกาย

๑. ลูกบอลยาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๕ ซม.
๒. นกหวีด

สังเกต
การรับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้ง 2 ข้าง

กิจกรรมเกมการศึกษา
(13) การจับคู่
การจัดหมวดหมู่
จาแนกภาพที่สัมพันธ์กันได้ ภาพทีส่ ัมพันธ์กัน ภาพทีส่ ัมพันธ์กัน

๑. ครูแนะนาภาพเกมการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
๒. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับ
เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่น
เกมการศึกษาชุดเดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

๑. เกมการจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน
๒. เกมการศึกษา
ชุดเดิม

สังเกต
การจาแนกภาพที่
สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
บทบาทสมมติ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
อ่านภาพคาสัญลักษณ์
คา พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

(12) การเห็น
อาชีพในชุมชน
แบบอย่างของ
- ตารวจ
การอ่านที่ถูกต้อง - ทหาร
(13) การสังเกต
- หมอ
ทิศทางการอ่าน
- ประมง
ตัวอักษร คา และ - ค้าขาย
ข้อความ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ให้เด็กแต่ละคนสมมุติตนเองเป็นบุคคลอาชีพ
ต่างๆทีช่ อบ เคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณ
อย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณให้หยุดให้เด็กจับ
กลุ่มตามคาสั่ง เช่น จับกลุ่มตารวจ จับกลุ่มพ่อค้า

สังเกต
การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามบทบาท
สมมติ

๑. ครูอ่านคาพร้อมชี้ข้อความตามบรรทัด ในเนื้อ
เพลง “หนูอยากเป็นอะไร” ให้เด็กอ่านตามและ
กวาดสายตาตามข้อความ จากซ้ายไปขวา
๒. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “หนูอยากเป็น
อะไร”
๓. ครูให้เด็กดูภาพบุคคลอาชีพต่างๆในชุมชน
เช่น ค้าขาย รับจ้าง ครู หมอ ตารวจและ ให้เด็ก
อ่านคาจากภาพ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ
๔. สนทนาซักถามเกี่ยวกับอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน
ของตน
- คนในครอบครัวที่เด็กๆรู้จักทางานอะไรบ้าง
- คนในแต่ละอาชีพทางานอะไรบ้าง
- เด็กๆ อยากทางาน/อยากเป็นใคร

สังเกต
การอ่านภาพคา
สัญลักษณ์ คา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

1. เพลงหนูอยากเป็น
อะไร
๒. รูปภาพบุคคล
ต่างๆในชุมชน
๓. บัตรคา

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

5. ครูให้อาสาสมัครออกมาเล่าเกี่ยวกับอาชีพใน
ฝันที่ตนอยากทา พร้อมอธิบายเหตุผล

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ทางานศิลปะอย่างมี
ความสุข
2. กล้าพูดกล้าแสดงออก
3. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง

(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ
(5) การทา
กิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “หนูอยากเป็น
อะไร”
2. ครูแนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย
- สร้างภาพโดยการฉีก ตัด ปะ
- วาดภาพอิสระด้วยสีน้า
3. ให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. ในระหว่างที่เด็กทากิจกรรม ครูคอยให้
คาแนะนา การใช้กรรไกร และการใช้สีน้า
5. ให้เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง และบอก
ความรู้สึกที่มีต่อผลงาน

1. เพลง “หนูอยาก
เป็นอะไร”
2. กระดาษ A4
3. กาว
4. กรรไกร
5. กระดาษสี
6. สีน้า

สังเกต
1. การทางานศิลปะ
อย่างมีความสุข
2. การกล้าพูดกล้า
แสดงออก
3. การแสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

กิจกรรมการเล่นตามมุม
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อนได้
2. ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
โดยมีผู้ชี้แนะได้
3. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่ม
ย่อยกลุ่มใหญ่
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน

1. ครูแนะนามุมประสบการณ์ กติกาและวิธีการ
เล่นในแต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความ
สนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมติ
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยุดเล่น
เด็กช่วยกันเก็บของ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
1. การเล่นร่วมกันกับ
เพื่อนได้
2. การขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นโดยมีผู้ชี้แนะได้
3. การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) การเล่น
การละเล่นไทย
เล่นและทากิจกรรมอย่าง รายบุคคล กลุ่ม งูกินหาง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
ย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(4) การเล่นนอก
ห้องเรียน
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้

(13) การจับคู่ (13) การจับคู่
ภาพทีส่ ัมพันธ์กัน ภาพอาชีพที่
สัมพันธ์กัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

เพลงประกอบการ
1. ครูสาธิตวิธีการเล่นงูกินหาง โดยแบ่งผู้เล่น
เป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 จะต้องเป็น “พ่องู” 1 คน เล่นงูกินหาง
ฝ่ายที่ 2 มี “แม่งู” 1 คน ที่เหลือเป็น “ลูกงู” ซึง่
ผู้เล่นเป็นลูกงูจะต้องเกาะเอวผู้เล่นเป็นแม่งู
จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่า “แม่งูเอ๋ย” แม่งูและลูกงู
ก็ร้องตอบว่า “เอ๋ย” พอช่วงท้ายพ่องูถามว่า“กิน
หัว กินหาง” แม่งูตอบว่า “กินกลางตลอดตัว”
พ่องูก็จะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้อง
กางมือเพื่อป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึง
จนหลุดออกจากแถวไป ก็จะต้องออกจากการ
เล่น ผู้เล่นที่เหลือก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะ
ถูกจับจนหมด
2. เด็กเล่นงูกินหาง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บของและ
ทาความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
ได้

๑. ครูแนะนาเกมจัดหมวดหมู่ภาพที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลและอาชีพต่างๆ
๒. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่ม
รับเกมไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน

๑. เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๖. การจับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆลักษณะเดียว

๑๕. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านสังคม
1๔. การอ่านภาพคา สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามองข้อความตามบรรทัด

1๓. การฟังผู้อนื่ พูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

1๒. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

1๑. การทิ้งขยะได้ถูกที่

ด้านอารมณ์จิตใจ
1๐. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

๘. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

7. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและ
ดนตรีอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

6. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

5. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง

3. การวิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวาง

2. การเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้อง
กางแขน

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

11.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
๒0.
คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุลาดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้ ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑๖. การจับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆลักษณะเดียว

๑๕. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านสังคม
1๔. การอ่านภาพคา สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามองข้อความตามบรรทัด

1๓. การฟังผู้อนื่ พูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

1๒. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

1๑. การทิ้งขยะได้ถูกที่

ด้านอารมณ์จิตใจ
1๐. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

๘. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ

7. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่างมีความสุข

ด้านร่างกาย

6. การทางานศิลปะอย่างมีความสุข

5. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง

3. การวิ่งหลบหลีกสิง่ กีดขวาง

2. การเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้อง
กางแขน

1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

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

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการรับบอล
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(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

1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง

อนุบาลปีที่ 2
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง .
หรือเรื่องราวต่างๆ

สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ ตามลักษณะ รูปร่าง และ
จานวน

อนุบาลปีที่ 2
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

อนุบาลปีที่ 3
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
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 1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ (1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
รอบตัว
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

รายการ
คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
1. การนับปากเปล่า 1 - 5
2. นับและแสดงจานวน 1 - 2

อนุบาลปีที่ 2
1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน - ล่าง
3. การนับปากเปล่า 1 - 10
4. นับและแสดงจานวน 1 - 5

อนุบาลปีที่ 3
1. การเปรียบเทียบจานวน มาก - น้อย
2. ตาแหน่ง บน-กลาง-ล่าง
3. ทิศทาง ซ้าย - ขวา
4. การนับปากเปล่า 1 - 20
5. นับและแสดงจานวน 1 - 9

วิทยาศาสตร์

- ทักษะการสังเกต

- ทักษะการสังเกต

1. ทักษะการสังเกต
2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา

พัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ

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 2
แนวคิด

ต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเจริญเติบโตได้ แพร่พันธุ์ ได้ ประกอบด้วย ราก ลาต้น กิ่ง ใบ ดอกและผล ต้องการน้า อากาศ แสงแดดช่วยในการเจริญเติบโต ต้องการ
การบารุงรักษา เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะร่วงโรย ต้นไม้ให้อาหารแก่มนุษย์และสัตว์ ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ให้ร่ มเงา บางชนิดมียางและหนามที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษา
1.3.1 เล่นและทากิจกรรม
ความปลอดภัย อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
ของตนเองและ
ผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

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
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ

สาระที่ควรเรียนรู้
1.ชื่อและส่วนประกอบ
ของต้นไม้
2. รูปร่างและลักษณะ
ของใบไม้
3.การปลูกต้นไม้
การดูแลต้นไม้
4. ประโยชน์ของต้นไม้
5. การประกอบอาหาร
จากพืช
6. การเปรียบเทียบ
จานวน มาก - น้อย
7. ตาแหน่ง บน - ล่าง
8. การนับปากเปล่า
1 - 10
9. นับและแสดง
จานวน 1 - 5

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2.1 เคลื่อนไหว 2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้มือ
ร่างกายอย่าง ทั้งสองข้าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน
2.2 ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน
มาตรฐานที่ 4 4.1 สนใจมี
ชื่นชมและ
ความสุขและ
แสดงออกทาง
แสดงออกผ่าน
ศิลปะ ดนตรี
งานศิลปะ
และการ
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง
ได้

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ 3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
ตามแนวเส้นตรง
เส้นตรงได้
4.1.1 สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

4. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

4.1.3 สนใจ มีความสุขและ 5. สนใจ มีความสุขและแสดง
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
ประกอบเพลง จังหวะและ จังหวะ และดนตรีได้
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
รับบอล
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(5) การทางานศิลปะ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับ
วัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
7.1 ดูแลรักษา 7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา 6. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ และสิง่ แวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
สิ่งแวดล้อม
มีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้

8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น

1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ

8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

7. เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่มได้

9.1 สนทนาโต้ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ 8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
ตอนและเล่า
สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง ได้
เรื่องให้ผู้อื่น
เรื่องที่ฟัง
เข้าใจ

1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
10.1.1 บอกลักษณะและ
มีความสามารถ ความสามารถ ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
ในการคิดที่เป็น ในการคิดรวบ จากการสังเกตโดยใช้
พื้นฐานในการ
ยอด
ประสาทสัมผัส
เรียนรู้
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้
9. บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

10. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
1.4.2การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่
จากมุมมองที่ต่างกัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่ม 11. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะอย่าง โดยใช้ลักษณะอย่างน้อยหนึ่ง
น้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ ลักษณะเป็นเกณฑ์ได้

1.4.2การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การจัดกลุ่มและการจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ลาดับ

1.4.2การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

12. เรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลาดับได้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 12 12.2 มี
12.2.1 ค้นหาคาตอบของ
มีเจตคติที่ดีต่อ ความสามารถ ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
การเรียนรู้ และมี ในการแสวงหา ของตนเอง
ความสามารถใน ความรู้
การแสดงหา
ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
13. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยต้นไม้ที่รัก
วันที่
1

2

3

4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ - วาดภาพสีเทียนตาม
- เคลื่อนไหวประกอบ
จินตนาการ
คาบรรยาย
- ตัดใบไม้เป็นเส้นตรง
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
รูปร่างและลักษณะของใบไม้ - การทาศิลปะแบบร่วมมือ
- การเคลื่อนไหว
โดยสร้างภาพจากใบไม้
ประกอบคาคล้องจอง
“ต้นไม้”
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
วัสดุอุปกรณ์

การปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ประโยชน์ของต้นไม้
- เคลื่อนไหวประกอบ
คาบรรยาย
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ การประกอบอาหารจากพืช
เพลงพร้อมวัสดุอุปกรณ์

เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
- เกมลิงชิงบอล

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่ภาพต้นไม้
กับใบไม้

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม
- เล่นน้า
เล่นทราย

- เกมจับคู่
ส่วนประกอบของ
ต้นไม้

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- การละเล่น
“รีรีข้าวสาร”

- เกมเรียงลาดับภาพ
การเจริญเติบโต
ของต้นไม้

- ต่อเติมภาพจากใบไม้แห้ง
- เล่นตามมุม
- ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง ประสบการณ์
.
- พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
- เล่นตามมุม
- วาดภาพด้วยสีเทียน
ประสบการณ์

- การเล่นเกม
รับส่งบอล

- เกมพื้นฐานการ
บวกรูปต้นไม้จานวน
1-5
- เกมจับคู่ภาพ
ตาแหน่งบนและล่าง
ที่ตรงกันข้ามกัน

- พิมพ์ภาพจากส่วนประกอบ
ของพืช
- ปั้นดินน้ามัน

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย หน่วยต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. .เคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย
2. การเคลื่อนไหวประกอบคาคล้องจอง “ต้นไม้
3. เคลื่อนไหวประกอบวัสดุอุปกรณ์
4. เคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย
5. เคลื่อนไหวประกอบเพลงพร้อมวัสดุอุปกรณ์

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้
2.รูปร่างและลักษณะของใบไม้
3. การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้
4. ประโยชน์ของต้นไม้
5.การประกอบอาหารจากพืช

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการและตัดใบไม้
เป็นเส้นตรง
2. การทาศิลปะแบบร่วมมือโดยสร้างภาพจากใบไม้
3. พิมพ์ภาพจากส่วนประกอบของพืชและปั้นดินน้ามัน
4. ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง
และต่อเติมภาพจากใบไม้แห้ง
5. พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย และวาดภาพด้วยสีเทียน

หน่วย
ต้นไม้ที่รัก
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เกมลิงชิงบอล
2. เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นน้าเล่นทราย
3. การละเล่น “รีรีข้าวสาร”
4. การเล่นเกมรับส่งบอล
5. เล่นเครื่องเล่นสนาม

1. เกมจับคู่ภาพต้นไม้กับใบไม้
2. เกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้
3. เกมเรียงลาดับภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้
4. เกมพื้นฐานการบวกรูปต้นไม้จานวน 1 - 5
5. เกมจับคู่ภาพตาแหน่งบนและล่างที่ตรงกันข้ามกัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับและพื้นที่
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ บริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะของเสียงดนตรีโดยให้เด็กควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่อย่างอิสระ
2. ครูแนะนาการทากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคาบรรยาย
โดยให้เด็กคิดท่าทางตามจินตนาการของตนเอง
๓. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคาบรรยาย ดังนี้ “ฉันตื่นขึ้นมา
แปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้าและแต่งตัว แล้วลงไปในสวน พบใบไม้ที่
แก่จัดสีเหลืองร่วงหล่นลงบนพื้น5 ใบ ฉันจึงก้มลงเก็บใบที่ 1 แล้ว
เดินต่อไปก้มลงเก็บใบที่ 2 ใบที่ 3 ใบที่ 4 และเก็บต่อไปจนถึงใบที่
5. เมื่อเก็บหมดแล้ว ฉันจึงนาไปทิ้งในถังขยะ ฉันเหลือบเห็นใบไม้
บางใบสีเหลืองจัดแสดงว่ากาลังจะร่วง ฉันจึงเก็บจากกิ่งข้างล่างพบ
อีกใบอยู่ตรงหน้าพอดี ก็เลยเก็บด้วย อ้าว! อีกใบอยู่สูงเกินเอื้อม ฉัน
จึงกระโดดเก็บแล้วนาไปทิ้งในถังขยะ ฉันมองไปรอบๆ ตัว รู้สึกว่า
สวนสะอาด ต้นไม้เขียวสดทุกต้น ฉันมีความสุขมาก เมื่อลมพัดมาตัว
ฉันเอนไปตามลม ฉันรู้สึกเย็นสบาย ต่อมาลมพัดแรงขึ้นๆ ตัวฉันก็
โอนไปโอนมาเร็วขึ้น ฉันรู้สึกเย็นสบาย จึงเดินไปล้างมือล้างเท้าแล้ว
กลับเข้าบ้าน”
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กพักผ่อนอิริยาบถ โดยให้เด็ก
นอนราบกับพื้น 2 - 3 นาทีแล้วลุกขึ้นนั่งจับคูน่ วดไหล่กันเบาๆ เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สือ่
1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. คาบรรยาย
3. เสียงดนตรี
ประกอบการ
เคลื่อนไหว
มีจังหวะช้าเร็ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การสังเกตลักษณะ
ชื่อและ
ส่วนประกอบ ของสิ่งต่างๆ ส่วนประกอบของ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง ต้นไม้ ได้แก่ ราก
เหมาะสม
ลาต้น กิ่ง ใบ ดอก
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ
และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(3) การสืบเสาะหาความรู้
เพื่อค้นหาคาตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ

กิจกรรมสร้างสรรค์ (5) การหยิบจับ การใช้
ใช้กรรไกรตัด
กรรไกร การตัด การปะ
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมสลากตัวเลข 1 ถึง ๕ และด้านหลังสลากมีชื่อ
ส่วนประกอบของต้นไม้ติดอยู่ ดังนี้ เลข 1 ภาพราก เลข 2
ภาพลาต้น เลข 3 ภาพกิ่ง เลข 4 ภาพใบไม้ เลข 5 ภาพดอกไม้
2. เด็กๆและครูช่วยกันสร้างข้อตกลงว่าควรปฏิบัติอย่างไรในการ
ออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรียน
3. แบ่งเด็กออกไปสารวจและสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้ตามที่
จับสลากได้ ว่ามีลักษณะอย่างไร
4. เด็กๆ แต่ละกลุ่มมานาเสนอผลการสังเกตชื่อและส่วนประกอบ
ของต้นไม้
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า “ส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละชื่อมี
ความแตกต่างกันอย่างไร” และสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของต้นไม้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ วาดภาพสีเทียน
ตามจินตนาการและตัดใบไม้เป็นเส้นตรงแล้วนามาสร้างภาพตาม
จินตนาการ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติ
กิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. แผ่นสลาก
1 – 5 ด้านหลังติด การบอกลักษณะ
และส่วนประกอบ
ภาพ
ของสิ่งต่างๆ จาก
- เลข 1 ราก
การสังเกตโดยใช้
- เลข 2 ลาต้น
ประสาทสัมผัส
- เลข 3 กิ่ง
- เลข 4 ใบ
- เลข 5 ดอก
2. ต้นไม้ของจริงที่
มีส่วนประกอบครบ
ทั้ง 5 รายการ
สือ่

1. กระดาษ
วาดภาพ
2. สีเทียน
3. ใบไม้
4. กรรไกรปลายมน
5. กาว

สังเกต
การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างจาก
แท่งไม้ บล็อก
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเคลื่อนไหว
รับลูกบอลโดยใช้มือ เคลือ่ นที่
ทั้งสองข้างได้
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การรับบอล

กิจกรรมการเรียนรู้
1. แนะนากิจกรรมเล่นตามมุม
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมตามมุมตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง
สือ่

1. เตรียมพร้อมร่างกายโดยให้เด็กวิ่งอยู่กับที่ และก้มตัวลงแตะ
1. ลูกบอล
ข้อเท้าสลับซ้ายขวา 10 ครั้ง หมุนแขนไปข้างหน้าและข้างหลัง
2. นกหวีด
อย่างละ 5 ครั้ง
2. ครูสาธิตและอธิบายการรับส่งลูกบอล
3. เด็กจับคู่ รับ – ส่งลูกบอล ตามความถนัดของตนเอง
4. เด็กเล่นเกมลิงชิงบอล ดังนี้
1) เด็กจับมือเป็นวงกลม 1 วง ( ขนาดเหมาะสม )
2) ขออาสาเด็ก 1 คน เป็นลิง คอยแย่งลูกบอลที่เพื่อนโยน
3) เด็ก ๆ จะโยนบอลส่งให้เพื่อนพร้อมทั้งเรียกชื่อเพื่อนไปด้วย
4) ถ้าลิงแย่งบอลได้ คนที่โยนลูกบอลให้เพื่อนต้องมาเป็นลิง แทน
5. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ลูกบอล เข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การรับลูกบอลโดย
ใช้มือทั้งสองข้าง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ การ
การจับคู่ต้นไม้
เปรียบเทียบและการ
กับใบไม้
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น เกมจับคู่ภาพต้นไม้
กับใบไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิ ม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก
กลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ภาพต้นไม้กับใบไม้
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่น
แล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เกมเกมจับคู่
สังเกต
ภาพต้นไม้กับใบไม้ การจับคู่และ
๒. เกมการศึกษาใน เปรียบเทียบความ
หน่วยที่ผ่านมา
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว
สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์กร
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
ตามวิธีการของ
ตนเองได้
2. จาแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะอย่าง
น้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ได้

(1) การสารวจสิ่ง
ต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ
(5) การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง

รูปร่างและลักษณะของ
ใบไม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทั่วๆบริเวณ
รอบๆห้องเรียนอย่างอิสระตามจังหวะเสียงดนตรีหรือ
เสียงเคาะจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ“หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กพูดคาคล้องจอง “ต้นไม้” ตามครูทีละวรรค
2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่าเด็กส่วนใหญ่จาได้
3. เด็กเคลื่อนไหวทาท่าประกอบคาคล้องจอง
“ต้นไม้” ตามความคิดจินตนาการของตนเอง
4. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 3 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ
2 – 3 นาที เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
1. เด็กไปเก็บใบไม้ที่ร่วงอยู่ คนละ 1 ใบ พยายาม
ไม่ให้ซ้ากับเพื่อนแล้วกลับมาในห้ องเรียน
2. เด็กสังเกตรูปร่างและลักษณะใบไม้ของตนเองและ
จัดกลุ่มใบไม้ที่มีรูปร่างและลักษณะเหมือนกันใส่ไว้ใน
ภาชนะเดียวกัน
3. ครูถามว่าใบไม้ของใครที่มีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อน
ให้นาใบไม้มาแสดงไว้หน้าห้อง
๔. เด็กนาใบไม้ที่เหมือนกันมาติดบนกระดาษบรู๊ฟ
๕. เด็กนาเสนอผลงานรูปร่างและลักษณะของใบไม้
ของกลุ่มตนเอง

1. เพลงบรรเลงหรือ
เครื่องเคาะจังหวะ
2. คาคล้องจอง
“ต้นไม้”

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี

1. ใบไม้ชนิดต่างๆ
2. ภาชนะ
3. กระดาษบรู๊ฟ

สังเกต
1. การค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง
2. การจาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์

จุดประสงค์กร
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรม
สร้างสรรค์
เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

(3) การทาศิลปะแบบ
ร่วมมือ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(4) การเล่นบทบาท
สมมติ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ใบไม้สีต่างๆ
2. กาว
3. กระดาษ 80
ปอนด์
4. กรรไกรปลายมน

สังเกต
การเล่นหรือทางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามและ 1. เครื่องเล่นสนาม
การเล่นน้า เล่นทราย พร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
2. อุปกรณ์เล่นน้า
อย่างปลอดภัย
เล่นทราย
2. เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นน้า เล่นทราย
ตามความสนใจ โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อหมดเวลา เด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทราย
เข้าแถวทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

๖. เด็กและครูร่วมกันสรุปรูปร่างและลักษณะใบไม้
ของทุกกลุ่มว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและของ
ใครที่ใบไม้ไม่เหมือนเพื่อนเลย
1. ครูเตรียมใบไม้แห้งสีต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในการ
ทาศิลปะแบบร่วมมือโดยการสร้างภาพจากใบไม้
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงใน
การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. เด็กแต่ละกลุ่มออกแบบผลงานและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันได้ผลงานตามความคิดของทุกคน
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
1. ครูแนะนากิจกรรมเล่นตามมุม
2. เด็กเลือกเล่นกิจกรรมตามมุมตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาให้เด็กๆเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์กร
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่ การ การจับคู่ส่วนประกอบ
จับคู่และ
เปรียบเทียบและการ ของต้นไม้
เปรียบเทียบความ เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
แตกต่างหรือความ ตามลักษณะ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะ
เดียวได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น เกม
จับคู่ภาพเหมือนส่วนประกอบของต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละ
กลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของ
ต้นไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. เกมจับคู่
ส่วนประกอบของ
ต้นไม้
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
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
(4) การจัดกลุ่มตาม
ลักษณะรูปร่าง
รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ
บริเวณห้องเรียนอย่างอิสระตามจังหวะดนตรีหรือ
เสียงเพลง
2. ครูเตรียมส่วนประกอบของต้นไม้ (ของจริง) ให้
ครบเท่าจานวนเด็ก
๓. เด็กเลือกหยิบส่วนประกอบของต้นไม้ แล้ว
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะดนตรีหรือ
เสียงเพลง โดยนาสิ่งที่ถืออยู่ในมือแตะสัมผัสร่างกาย
ตนเอง เช่น แตะที่แขน แตะที่หู แตะที่ขา เป็นต้น
เมื่อได้ยินสัญญาณเป่านกหวีดให้หยุด แล้วจับกลุ่ม
ตามประเภทสิ่งของที่ถือตามคาสั่ง เช่น
- จับกลุ่มกิ่งไม้ จับกลุ่มใบไม้ จับกลุ่มดอกไม้
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ โดยนอนราบกับพื้น 2 - 3 นาทีแล้วลุกขึน้
นั่งจับคู่กันนวดที่แขนเบาๆ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรม
ต่อไป

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ส่วนประกอบของ
ต้นไม้ เช่น กิ่งไม้
ใบไม้ ดอกไม้
3. ดนตรี/เสียงเพลง
4. นกหวีด

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การมีส่วนร่วม
การปลูกต้นไม้และการ
รับผิดชอบดูแลรักษา ดูแลต้นไม้
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน
(4) การเพาะปลูกและ
ดูแลต้นไม้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การทางานศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูและเด็กดูการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง มาปลูกต้นไม้
กันเถอะ จากยูทูบ
2. เด็กออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับ
การปลูกต้นไม้
3. ครูแนะนาอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้กลุ่มละ
1 กระถาง
4. แบ่งกลุ่มเด็กออกไปปฏิบัติจริงในการปลูกต้นไม้
แบ่งหน้าที่ในการดูแลรักษารดน้าต้นไม้ ให้เด็กแต่ละ
คนรับผิดชอบดูแลอย่างทั่วถึง
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีการปลูกและดูแลต้นไม้
พร้อมให้ท่องคาคล้องจอง “ต้นไม้”

1. คลิปการ์ตูน
แอนิเมชั่น เรื่อง มา
ปลูกต้นไม้กันเถอะ
จากยูทูบ
2. ภาชนะสาหรับ
ปลูกต้นไม้กลุ่มละ
1 กระถาง
3. ดินสาหรับปลูก
ต้นไม้
4. ต้นไม้ที่ดูแลรักษา
ง่าย เช่น บานชื่น
บานไม่รู้โรย หงอนไก่
(ตามบริบทของ
โรงเรียน)
5. คาคล้องจอง
ต้นไม้

สังเกต
การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
พิมพ์ภาพจากส่วนประกอบของพืชและปั้นดินน้ามัน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงใน
การปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษวาดภาพ สังเกต
2. สีน้า
ความสนใจมีความสุขและ
3. พู่กัน
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
4. ส่วนต่างๆของพืช
5. ดินน้ามัน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก
(4) การเล่นบทบาท
สมมติ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง (4) การเล่นนอก
เล่นหรือทางาน
ห้องเรียน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
กลุ่มได้

เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย
4 ลาดับได้

(14) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

การเจริญเติบโตของ
ต้นไม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนากิจกรรมเล่นตามมุม
2. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยการกระโดด
ขาเดียว กระโดดสองขา และวิ่งเหยาะ
2. ครูแนะนาข้อตกลงในการละเล่น “รีรีข้าวสาร”
และสาธิตวิธีการเล่น
3. เด็กเล่น “รีรีข้าวสาร” โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาดร่างกาย
ก่อนเข้าชั้นเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีการเล่นเกม
การศึกษาเรียงลาดับภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละ
กลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษาเรียงลาดับ
ภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเด็กเลิกเล่นแล้ว

1. คาคล้องจอง
รีรีข้าวสาร
2. นกหวีด

สังเกต
การเล่นหรือทางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

1. เกมการศึกษา
เรียงลาดับภาพการ
เจริญเติบโตของ
ต้นไม้
๒. เกมการศึกษาที่
เคยเล่นในหน่วยที่
ผ่านมา

สังเกต
การเรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย
4 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ
และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณห้องเรียนอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบคาบรรยาย โดยให้เด็กคิดท่าทาง
ตามจินตนาการของตนเอง
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคาบรรยาย
ดังนี้ “เด็กๆ สมมติตัวเองเป็นเมล็ดพืช ได้รับน้า
อากาศ แสงแดด ค่อยๆ เจริญเติบโตสูงขึ้น แตกกิ่ง
ก้าน ใบ ดอก ผล ต้นไม้ถูกลมพัดแรงขึ้นๆ ใบไม้
ร่วงลงสู่พื้นดิน ให้เด็กๆ ช่วยกันนับใบไม้ที่ร่วง 1
2 3 4 5 จนถึง 10 ใบ
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ โดยนอนราบกับพื้น 2 - 3 นาที
แล้วลุกขึ้นนั่งจับคู่กันนวดไหล่กันเบาๆ เพื่อเตรียม
ปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลงจังหวะ
ดนตรี
3. คาบรรยาย

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ และ
ดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การฟังเพลง
1. ประโยชน์ของต้นไม้
นิทาน คาคล้องจอง เช่น สร้างที่อยู่อาศัย
หรือเรื่องราวต่างๆ
เครื่องนุ่งห่ม และเป็น
อาหาร

กิจกรรม
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การตัด
การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นไม้มีประโยชน์”
2. ร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของต้นไม้
จากนิทาน โดยใช้คาถามดังนี้
- ต้นไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร
- ต้นไม้มีประโยชน์ต่อสัตว์อย่างไร
- ต้นไม้ทาเป็นของใช้อะไรได้บ้าง
- ต้นไม้อะไรนามาประกอบอาหารได้บ้าง
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเราไม่มีต้นไม้
ฯลฯ
3. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้”
หมายเหตุ ในวันรุ่งขึ้นให้เด็กเตรียมส่วนประกอบ
ของพืช เช่น แครอท ดอกแค ผักบุ้ง ฟักทอง มา
ประกอบอาหาร
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง และต่อเติมภาพจาก
ใบไม้แห้ง
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมสาธิตการตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงและการนากระดาษแนวเส้นตรง
ไปต่อเติมภาพจากใบไม้แห้ง
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทงั้ 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. นิทานเรื่องต้นไม้มี
ประโยชน์
2. ภาพต้นไม้
3. เพลงต้นไม้

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

1. กระดาษวาดภาพ
2. ดินสอ
3. ใบไม้แห้ง
4. กรรไกรปลายมน
5. กระดาษสี

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆ
จากแท่งไม้ บล็อก
(4) การเล่นบทบาท
สมมติ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง (5) การเล่นเครื่องเล่น
รับลูกบอลโดยใช้ สนามอย่างอิสระ
มือทั้งสองข้างได้ (1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนากิจกรรมเล่นตามมุม
2. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมตามความสนใจ
ซึ่งจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยการ
1. ลูกบอล
แกว่งแขนไปข้างหน้า หมุนไหล่ สะบัดมือ
2. นกหวีด
2. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตวิธีการเล่นเกม
รับส่งบอล ดังนี้
1) เด็กยืนเป็นแถวตอนลึก 2 แถว หันหน้าเข้า
หากัน
2) ครูส่งบอลให้คนหัวแถว แถวที่ 1 แล้วโยน
บอลไปให้เพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
3) เมื่อโยนบอลแล้วให้วิ่งไปต่อท้ายแถว
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ จนครบทุกคนในแถว
๔. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ เข้าแถวทาความ
สะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สังเกต
การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้าง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การนับและแสดง ความคิดรวบยอดจานวน
จานวนของสิ่งต่างๆ ๑ – ๕
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมพื้นฐานการบวกรูปต้นไม้จานวน 1 - 5
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมพื้นฐานการบวก
รูปต้นไม้จานวน 1 – 5
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. เกมพื้นฐานการบวก
รูปต้นไม้จานวน 1 - 5
๒. เกมการศึกษาที่เคย
เล่นในหน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การจัดกลุ่มตาม
ลักษณะรูปร่าง
รูปทรง
(7) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนอย่างอิสระ
ตามจังหวะตามเสียงเพลงโดยใช้อุปกรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว เช่น ที่คาดศีรษะ
รูปส่วนประกอบของต้นไม้
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ เมื่อได้ยินสัญญาณ
นกหวีดให้หยุด จากนั้นให้คนที่มีภาพ
ส่วนประกอบของต้นไม้เหมือนกันมา
รวมกลุ่มกัน แล้วนับว่าแต่ละกลุ่มมีจานวน
เท่าใด กลุ่มใดมากที่สุด - น้อยที่สุด
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็ก
พักผ่อนอิริยาบถ โดยนอนราบกับพื้น 2-3
นาทีแล้วลุกขึ้นนั่งจับคู่กันนวดขาเบาๆ เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ที่คาดศีรษะติดภาพ
ส่วนประกอบของต้นไม้
3. เพลงต้นไม้
ประกอบการ
เคลื่อนไหว

สังเกต
ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การสังเกต
ต้นไม้เป็นอาหารของ
ลักษณะ
คนและสัตว์ได้
ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาพืชที่สามารถนาส่วนต่างๆ มา
ประกอบอาหารได้ เช่น
- แครอท ใช้รากมากินสด ๆ ผัด หรือต้ม
- ดอกแค ใช้ดอกมาต้ม ผัด หรือแกงส้ม
- ผักบุ้ง ใช้ต้นและยอดมาต้ม หรือผัด
- ฟักทองใช้ผลมาต้ม ผัด หรือทาขนม
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
๓. ครูสาธิตวิธีการประกอบอาหารพืชชุบแป้ง
ทอด
4. ครูและเด็กร่วมกันประกอบอาหารจากพืช
ชนิดต่างๆชุบแป้งทอด
5. เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชเมื่อ
ได้รับความร้อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
6. เด็กและครูร่วมกันรับประทานอาหารที่
ตนเองได้ทา พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์และทา
ความสะอาดให้เรียบร้อย
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม
ได้แก่ พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย และวาดภาพ
ด้วยสีเทียน
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและ
ข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงานพร้อมเล่าผลงาน

1. พืชชนิดต่าง ๆ เช่น
แครอท ดอกแค ผักบุ้ง
ฟักทอง ฯลฯ
2. แป้งทอด
เอนกประสงค์
3. น้ามันพืช
4. อุปกรณ์ประกอบ
อาหาร

สังเกต
การบอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. ก้านกล้วย
4. สีน้า

สังเกต
การสนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆ จาก
แท่งไม้ บล็อก
(4) การเล่นบทบาท
สมมติ
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรม
กลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เล่นบทบาทสมมติ เรื่อง ประโยชน์ของ
ต้นไม้
2. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมตามความ
สนใจ ซึ่งจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้
เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเล่นและทากิจกรรมอย่าง
2. หนังสือ นิทาน เรื่อง ปลอดภัยด้วยตนเอง
ประโยชน์ของต้นไม้

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนาม
สนามแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
อย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะ
เดียวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การสังเกตสิ่ง
การจับคู่ภาพแสดง
ต่างๆและสถานที่
ตาแหน่งบนและล่าง
จากมุมมองที่ต่างกัน
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
เล่นเกมจับคู่ภาพตาแหน่งบนและล่างทีต่ รง
ข้ามกัน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้
เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่ม
อื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่
ภาพตาแหน่งบนและล่างที่ตรงข้ามกัน
4. เด็กเก็บเกมการศึกเข้
ษาาที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. เกมจับคู่ภาพ
ตาแหน่งบนและล่างที่
ตรงข้ามกัน
๒. เกมการศึกษาที่เคย
เล่นในหน่วยที่ผ่านมา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

เลขที่
3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง

2. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

13. การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง

12. การเรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย 4 ลาดับ

ด้านสังคม
10. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
11. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะอย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

9. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

8. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

7. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

ด้านอารมณ์จิตใจ
6. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ด้านร่างกาย

4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ทรี่ ัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
3. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรง

2. การรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

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

13. การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง

12. การเรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย 4 ลาดับ

ด้านสังคม
10. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
11. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะอย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์

9. การบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

8. การฟังผูอ้ ื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

7. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

ด้านอารมณ์จิตใจ
6. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ด้านร่างกาย

4. ความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ชื่อ-สกุล
1. การเล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

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. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง
2. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.การบอกชื่อ ดิน หิน ทราย
4. ลักษณะ ดิน หิน ทรายความเหมือนความ
แตกต่างของดิน หิน ทราย
5. เมื่อเทน้้าที่ขุ่นลงในเครื่องกรองน้้าจาก หิน
ทรายน้้าจะใสขึ้น
6. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
7. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย

1. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียง
2. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การเล่าเรื่องเป็นประโยค
4. การจับคู่หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ ดิน หิน ทราย
5. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
6. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ
7. ในดิน หิน ทรายจะมีสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตอยู่
8. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
9. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาธรรมชาติ
รอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้นานๆ
10. ลักษณะ ส่วนประกอบ ดิน หิน ทราย

1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง
2. บันทึกข้อมูลลักษณะของดิน หิน ทราย โดย
การวาดภาพ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน ทราย
(ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
4. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนกดิน
หินทราย
5. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
6. สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย
7. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
8. เครื่องใช้ที่ท้าจากดิน หิน ทราย
9. ปฏิบัติจริงการใช้ดินหินทรายในการกรองน้้า
10. การดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่า
ดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

8. การดูแลรักษาดิน หิน ทราย

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3) มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.3 (6.3.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)

มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2)

มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
(10.1.4)

ตบช 10.2 (10.2.2)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ้าวัน

ตบช 10.2 (10.2.2)

ตบช 10.2 (10.2.2)

มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ตบช 12.2 (12.2.1)

ตบช 12.2 (12.2.1)

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ้าวัน

ด้านร่างกาย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ้าวัน

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่งต่าง
ๆจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2)การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.2 การเล่น
1.2.2 การเล่น
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ (2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่ม (1) การเล่นอิสระ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
ใหญ่
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง 1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
ด้านสังคม
ด้านสังคม
ด้านสังคม
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ 1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วม 1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
ใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คิดเห็น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้า
กลับมาใช้ใหม่

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้ว
น้ากลับมาใช้ใหม่
ด้านสติปัญญา
ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อย (3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บท
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความ (4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ต้องการ
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ (5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ ตนเอง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่า ง ๆ

(๒) การเล่นและการท้างานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง
ๆ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วน้า
กลับมาใช้ใหม่

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ
ความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่าน
สื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน

1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะความยาว/
ความสูงน้้าหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า

1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ้าแนกสิ่ง
ต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจ้าวัน
(14) การบอกและเรียงล้าดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้
(3) สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ

คณิตศาสตร์

1. นับปากเปล่า 1 - 5
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 2
3. จับคู่ภาพที่เหมือนกัน

1. นับปากเปล่า 1 - 10
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 5
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
4. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ

1. นับปากเปล่า 1 - 20
2. นับและแสดงจ้านวน 1 - 9
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพดิน
หินทราย
4. เรียงล้าดับภาพอย่างน้อย 5 ล้าดับ

วิทยาศาสตร์

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
ๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การกรอง

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูล
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน
หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน
ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
3. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
4. การทดลองท้าเครื่องกรองน้้าอย่างง่าย
1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง

การพัฒนาภาษาและ 1. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
การรู้หนังสือ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด

ดิน หิน ทราย มีหลากหลายชนิดและมีลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในดิน หิน ทรายมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.1 เล่นและทา
1. เล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1. ความปลอดภัยในการเล่น
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน 2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ได้
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
กิจวัตรประจ้าวัน
3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่ม
ด้วยตนเอง
และมีสุขนิสัยที่ดี
หรือห้องเรียน
4. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหว
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
2.1 .3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง 2. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
กล้ามเนื้อใหญ่และ ร่างกายอย่าง
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ตนเอง
กีดขวางได้
กล้ามเนื้อเล็ก
คล่องแคล่ว
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
5. การชื่นชมและแสดงออกทาง
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง ประสานสัมพันธ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง ดนตรีและการเคลื่อนไหว
คล่องแคล่วและ
และทรงตัวได้
อิสระ
6. การท้างานที่ได้รับมอบหมาย
ประสานสัมพันธ์
1.2.2 การเล่น
7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
กัน
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ประหยัดและพอเพียง
และกลุ่มใหญ่
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
1.1.4 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่างกายตนเอง
9. การเล่าเรื่องเป็นประโยค
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 10. ลักษณะ ส่วนประกอบ ดิน
หิน ทราย

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูดกล้า
มีสุขภาพจิตดีและมี ต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกอย่าง
ความสุข
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจมีความสุข 4.1.1 สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน และแสดงออกผ่านงาน
งานศิลปะ ดนตรี
ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
3. พูดแสดงออกต่อหน้า 1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ 11. การจับคู่หรือเปรียบเทียบ
กลุ่มหรือห้องเรียนอย่าง ร่วมใจ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
เหมาะสมบาง
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ของ ดิน หิน ทราย
สถานการณ์ได้
ความคิดเห็น
12. การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
1.4.1 การใช้ภาษา
รายละเอียดภาพดินหินทราย
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
13. การเรียงล้าดับเหตุการณ์
และความต้องการ
อย่างน้อย 4 ล้าดับ
14. ในดิน หิน ทรายจะมี
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่
4. สร้างผลงานศิลปะ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
15. ประโยชน์ของดิน หิน ทราย
เพื่อสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์
16. การปฏิบัติตนในการดูแล
ความรู้สึกของตนเองต่อ (1) การรับรู้และแสดงความคิด
รักษาธรรมชาติรอบตัว เห็น
ผู้อื่นได้
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
คุณค่าดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วยดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
5. แสดงท่าทาง /
1.4.1 การใช้ภาษา
เคลื่อนไหวประกอบ
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
เพลง จังหวะ และดนตรี บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
ได้
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
6. ท้างานที่ได้รับ
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อ และบทบาทสมาชิกของสังคม
มีผู้ชี้แนะได้
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
7. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
อย่างประหยัดและ
สิ่งแวดล้อม
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้ (3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้ว
น้ากลับมาใช้ใหม่
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 5
5.4 มีความ
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
และมีจิตใจที่ดีงาม

5.4.1 ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6.3 ประหยัด
และพอเพียง

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา 8. มีส่วนร่วมดูแลรักษา (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ
คุ้มค่า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
7.1 ดูแลรักษา 7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษา
8. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมี และสิง่ แวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
สิ่งแวดล้อม
ผู้ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 9
9.1 สนทนา
ใช้ภาษาสื่อสารให้ โต้ตอบเล่าเรื่อง
เหมาะสมกับวัย ให้ผู้อ่นื เข้าใจ
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

10.1 มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด

9.1.2 เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
10.1.2 จับคู่หรือเปรียบเทียบ
10.2 มี
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ความสามารถใน ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่
การคิดเชิงเหตุผล สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว
10.1.3 จ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่าง ๆโดยใช้อย่างน้อย 1
ลักษณะเป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ล้าดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

9. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่องได้
10. บอกลักษณะส่วนประกอบ
ของดิน หิน ทราย จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
11. จับคู่หรือเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ ดิน
หิน ทราย ได้
12. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหินทรายได้
13. เรียงล้าดับเหตุการณ์อย่าง
น้อย 4 ล้าดับ

1.4.1 การใช้ภาษา
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.2.2 คาดเดาหือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
14. คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูลได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูงน้้าหนัก ปริมาตร

สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สู่หน่วยการจัดประสบการณ์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
12.1 มีเจตคติที่ดี 12.1.2 กระตือรือร้นใน
ต่อการเรียนรู้
การเข้าร่วมกิจกรรม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน 12.2 มี
การแสวงหา
ความสามารถใน
ความรู้ได้
การแสวงหาความรู้
เหมาะสมกับวัย

12.2.1 ค้นหาค้าตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆตามวิธีการของ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
15. มีความกระตือรือร้นในการเข้า (16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
ร่วมกิจกรรม
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า
1.4.1 การใช้ภาษา
16.ค้นหาค้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆ (4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ตามวิธีการของตนเองได้
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูงน้้าหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท้า

สาระที่ควรเรียนรู้

แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
วันที่

1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประกอบเพลงดิน หิน
ทราย
- เคลื่อนไหวโดยการ
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
- การปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
ผู้ตาม

เสริมประสบการณ์
- สังเกตลักษณะ ดิน
หิน ทรายจากของจริง
- เปรียบเทียบความ
แตกต่างของ ดิน หิน
ทราย (ขนาด สี
ผิวสัมผัส กลิ่น)
- การคาดคะเนเมื่อน้า
ดิน หิน ทราย ใส่ลงใน
แก้วที่มีน้ามีอะไรบ้างที่
อยู่ในดิน หิน ทราย

- การท้าท่าทางตาม
จินตนาการ

- บอกประโยชน์ของดิน – วาดภาพในทราย
หิน ทราย
- โรยทรายสี
- บอกสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
จากดิน หิน ทรายในชั้น
เรียน

2

3

4

- ส้ารวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่
- การท้าท่าทาง
ประกอบเพลงทะเลแสน ดิน หิน ทราย
งาม

ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพสีเทียน
- ปั้นดินเหนียว

- ปั้นดินเหนียว
- วาดภาพในทราย

– ฉีกตัดปะกระดาษ
- กลิ้งสีด้วยหิน

กิจกรรม

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เล่นตามมุม
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
- มุมธรรมชาติศึกษา
(ดิน หิน ทราย)

เกมการศึกษา
- เกมเรียงล้าดับขนาด
ภูเขา

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ใน
ห้องเรียน

- การเล่นเกมขน ดิน
หิน ทราย

- เกมจับคู่ภาพเหมือน
ดิน หิน ทราย

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ (เล่น
เสรี) มุมใหม่คือมุม
ก่อสร้าง

- การเล่นก่อกองทราย

- เกมศึกษารายละเอียด
ภาพดินหินทราย

- เล่นตามมุม
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
ประสบการณ์ (เล่นเสรี)
มุมใหม่คือมุมสร้างบ้าน

- เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์

วันที่

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- สิ่งมีชีวิตอยู่ลึกแค่ไหน
ในดิน หิน ทราย
- การท้าท่าทาง
การปฏิบัติตนในการ
- ปั้นดินเหนียว
ประกอบอุปกรณ์สีเทียน ดูแลรักษาธรรมชาติ
- ระบายสีก้อนหิน
รอบตัว เห็นคุณค่าดิน
หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ

กิจกรรม

เล่นตามมุม

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์ ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง

- การเล่นวิ่งหลบหลัก

เกมการศึกษา

- เกมเรียงล้าดับภาพ
เหตุการณ์การปลูก
ต้นไม้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวโดยการควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
2. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตาม
3. การท้าท่าทางตามจินตนาการ
4. การท้าท่าทางประกอบเพลงทะเลแสน
งาม
5. การท้าท่าทางประกอบอุปกรณ์ สีเทียน

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
1. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
2. มุมธรรมชาติศึกษา
(ดินหินทราย) มุมก่อสร้าง

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง เปรียบเทียบความแตกต่างของ ดิน หิน
ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)
2. การคาดคะเนเมื่อน้าดิน หิน ทราย ใส่ลงในแก้วที่มีน้ามีอะไรบ้างที่ อยู่ในดิน หิน
ทราย
3. บอกประโยชน์ของดิน หิน ทราย บอกสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากดิน หิน ทรายในชั้นเรียน
4. ส้ารวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน ทราย
5. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่าดิน หิน ทรายอยู่
ได้นาน ๆ

หน่วย
ดินหินทราย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเกมขน ดิน หิน ทราย
๓. การเล่นก่อกองทราย
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเล่นวิ่งหลบหลัก

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การวาดภาพสีเทียน
2. การปัน้ ดินเหนียว
3. การวาดภาพในทราย
4. การโรยทรายสี
5. กลิ้งสีด้วยหิน
6. การฉีกตัดปะกระดาษ
7. การระบายสีก้อนหิน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมเรียงล้าดับขนาดภูเขา
2. เกมจับคู่ภาพเหมือน ดิน หิน ทราย
3. เกมศึกษารายละเอียดภาพดินหินทราย
4. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
5. เกมเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์การปลูกต้นไม้

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 1 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ดิน
หิน ทราย

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

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. บอกลักษณะ
ของดิน หิน ทราย
จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
ได้
2. ค้นหาค้าตอบ
ข้อสงสัยต่าง ๆตาม
วิธีการของตนเอง
ได้
3. จ้าแนกและจัด

(6) การพูด อธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(3) สืบเสาะหาความรู้
เพือ่ ค้นหาค้าตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ

1. ลักษณะ ดิน หิน
ทรายจากของจริง
2. การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ ดิน
หิน ทราย (ขนาด สี
ผิวสัมผัส กลิ่น)

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. เด็กและครูร่วมกันท่องค้าคล้องจอง ดิน หิน
ทราย
2. ครูน้ากล่องปริศนา ใส่ ดิน หิน ทราย มาให้เด็ก
สังเกต โดยวิธีการต่าง ๆ (ยกน้้าหนัก เขย่า ดม)
แล้วทายว่าคืออะไร(ปิดกล่องด้วยกระดาษเพื่อ
ไม่ให้เด็กเห็น)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก ครูแจกกล่องปริศนาให้เด็กแต่ละ
กลุ่มให้เด็กคล้าสิ่งของในกล่อง
4. ครูให้เด็กเปิดกล่องปริศนาทีละกล่อง ให้เด็ก
สังเกตสิ่งของที่อยู่ในกล่อง(ดิน หิน ทราย)
5. เด็กสังเกตดิน หิน ทราย โดยใช้ประสาทสัมผัส

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลงหิน ดิน ทราย

สังเกต
การเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง ดิน หิน ทราย

1. ค้าคล้องจอง ดิน หิน
ทราย
2. กล่องปริศนา 6
กล่อง (ดิน 2 กล่อง หิน
2 กล่อง ทราย 2
กล่อง)
3. ดิน หิน ทราย
4. ภาชนะส้าหรับใส่ ดิน
หิน ทราย

สังเกต
1. การบอกลักษณะของ
ดิน หิน ทราย
2. การค้นหาค้าตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง
3. การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
ของสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนา

กลุ่มของสิ่งที่อยู่ใน
กล่องปริศนาได้

หลาย ๆสัมผัสเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดทั้ง สี
พื้นผิว ขนาด น้้าหนัก กลิ่น สนทนาซักถามสิ่งที่
สังเกตพบร่วมกัน โดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นดังนี้
- ลักษณะของ ดิน หิน ทรายที่เด็ก ๆ สังเกต
เป็นอย่างไร
- ดิน หิน ทราย ที่เด็ก ๆสังเกตมีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร
- ดิน หิน ทราย ที่เด็ก ๆสังเกตมีกลิ่นและ
ผิวสัมผัสแตกต่างกันอย่างไร
5. เด็กแต่ละกลุ่มน้าเสนอสิ่งที่สังเกตพบของ ดิน
หิน ทรายโดยการออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
6. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึง ลักษณะของดิน หิน
ทราย และความเหมือนและความแตกต่างของดิน
หินทรายอีกครั้ง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้
๒. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้
กิจกรรมเล่นเสรี
เล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่ 1. ดินเหนียว
วาดภาพสีเทียน ปั้นดินเหนียว
2. สีเทียน
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ปั้นดินเหนียว” โดย 3. กระดาษ
ให้เด็กปั้นอิสระ
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ล้างมือท้าความสะอาด
และส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

สังเกต
1. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่นได้

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย 3 มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ - มุมเล่นทราย
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นรายบุคคล
เล่นอย่างปลอดภัย กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
ด้วยตนเองได้
สนามอย่างอิสระ

เกมการศึกษา
เรียงล้าดับขนาด
ภูเขาอย่างน้อย 4
ล้าดับได้ถูกต้อง

(๑๔) การบอกและ
เรียงล้าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

การเรียงล้าดับขนาด
ภูเขา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

1. เด็กนับปากเปล่า 1 - 10
เกมเรียงล้าดับขนาด
2. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับขนาดภูเขา
ภูเขา
3. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
เรียงล้าดับขนาดภูเขา
4. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงล้าดับขนาด
ภูเขา
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

สังเกต
การเรียงล้าดับขนาด
ภูเขาอย่างน้อย 4 ล้าดับ

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 2 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น้าผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้
2. พูดแสดงออก
ต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คาดเดาหรือ
คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นและ
มีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้

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

(6) การพูด อธิบาย ในดิน หิน ทราย จะมี
เกี่ยวกับสิ่งของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต
เหตุการณ์ และ
อยู่
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(17) การคาดเดา
หรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป 1. เครื่องให้จังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. อาสาสมัครเด็กเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้น้าแล้ว
ให้เด็กคนอื่นปฏิบัติตาม เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด”ให้หยุดในท่านั้นทันที ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนให้สลับกันมาเป็นผู้น้า ผู้ตาม
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า้ 2 - 3 ครั้ง
แต่เปลี่ยนบทบาท

สังเกต
1. การปฏิบัติตนเป็น
ผู้น้าผู้ตาม
2. การพูดแสดงออก
อย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์

1. เด็กร่วมกันท่องค้าคล้องจอง ดิน หิน ทราย
2. ครูแนะน้าอุปกรณ์ พร้อมทั้งนับจ้านวนสิ่งของ
ที่น้ามาได้แก่ แก้วใส 3 ใบและดิน หิน ทราย
อย่างละ 1 ถ้วย เด็กคาดคะเนค้าตอบว่า ถ้าน้า
ดิน หิน ทรายใส่ลงไปในน้้าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วมี
อะไรบ้างที่อยู่ในดิน หิน ทราย
3. เด็กตัก ดิน หิน ทราย ใส่ในแก้ว สังเกตสิ่งที่
เกิดขึ้น บันทึกผล
4. แบ่งกลุ่มเด็ก น้า ดิน หิน ทราย หลากหลาย

สังเกต
การคาดเดาหรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล

1. ค้าคล้องจอง ดิน หิน
ทราย
2. ดิน หิน ทราย มา 1
ถ้วย
3. น้้า 1 แก้ว
4. ขวดน้้าพลาสติก
5. น้้าทีส่ กปรก
6. ถุงน่องชนิดบางหรือ
กระดาษกรอง

(3) สืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ

ชนิดเช่น ดินร่วน ดินเหนียว ทรายหยาบ ทราย
7. กระดาษบรู๊ฟ
ละเอียด หินกรวด หินก้อนใหญ่ น้ามาใส่ในแก้วน้้า
แต่ละกลุ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลง การลอย การ
จม โดยใช้เครื่องมือ(แว่นขยาย) ในการสังเกต
แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้น มี
ความแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีอะไรบ้างที่อยู่ใน
ดิน หิน ทรายแต่ละชนิด ครูใช้ค้าถามกระตุ้น
- เด็ก ๆมีวิธีใดบ้างที่จะท้าให้น้าสะอาดขึ้น ไม่ขุ่น
- ดิน หิน ทราย ใช้อะไรกรองน้้าได้
- หินขนาดต่างกันกรองน้้าได้ต่างกันอย่างไร
- เครื่องกรองน้้าควรมีอะไรบ้าง และเรียงอย่างไร
5. ครูแนะน้าอุปกรณ์ที่ใช้ท้าที่กรองน้้า พร้อมทั้ง
แนะน้าวิธีการท้า ครูตัดส่วนก้นของขวดน้้า
พลาสติกออก คว่้าให้ปากขวดลงมาอยู่ด้านล่าง
และปิดฝาให้แน่น จากนั้นให้เด็กใช้ถุงน่องชนิด
บางหรือกระดาษกรองปูรองเอาไว้ข้างในขวดแล้ว
ใส่ทรายละเอียดลงไปในชั้นแรก ตามด้วยก้อน
กรวด/ก้อนหินขนาดเล็กเป็นชั้นที่ 2 และใส่กรวด
ขนาดใหญ่/หินไว้ชั้นบนสุด
6. เด็กแต่ละกลุ่มคาดคะเนผลก่อนการปฏิบัติจริง
ท้าเครื่องกรองน้้าตามครูพร้อมทั้งทดลองกรองน้้า
7. เด็กแต่ละกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคาดคะเนกับผลที่
เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่อย่างไร
8. เด็กและครูร่วมสรุปอีกครั้ง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ปั้นดินเหนียว วาดภาพในทราย
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “การวาดภาพใน
ทราย” โดยให้เด็กวาดภาพอิสระในกระบะทราย
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สือ่
1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. หิน
4. สีน้า

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย 3 มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อนื่ และการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่น

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ขวางได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคูค่ วามแตกต่าง
หรือความเหมือน
ของ ดิน หิน ทราย
ได้

(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้้าหนัก ปริมาตร

การจับคูค่ วามแตกต่าง
หรือความเหมือนของ
ดิน หิน ทราย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่น เกมขน ดิน หิน
ทรายพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
โดยครูน้าหิน ดิน ทรายมาใส่ในกะละมัง เด็กใช้
ช้อนตักวิ่งอ้อมหลักไปใส่ในกระป๋องเปล่าอีกด้าน
แล้วแตะมือเพื่อนคนต่อไป เพื่อนคนต่อไปเล่นเกม
ขน ดิน หิน ทรายวิ่งจนครบทุกคนถ้าทีมใดขนได้
มากที่สุดชนะ
2. เด็กเล่นเกมขน ดิน หิน ทรายโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและ
ท้าความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพเหมือน ดิน หิน ทราย
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจับคู่
ภาพเหมือน ดิน หิน ทราย
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน ดิน
หิน ทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. ก้อน ดิน หิน ทราย
2. ตัวเด็ก

สังเกต
การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
ดิน หิน ทราย
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การจับคูค่ วามแตกต่าง
หรือความเหมือนของ ดิน
หิน ทราย

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 3 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ
และดนตรีได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับประโยชน์
ของดิน หิน ทราย
เป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ภาษาท่าทางการ
เคลื่อนไหว
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(1) การสังเกต
1. ประโยชน์ของดิน
ลักษณะ
หิน ทราย
ส่วนประกอบ
2. สิ่งประดิษฐ์ที่ได้
การเปลี่ยนแปลง จากดิน หิน ทรายใน
และความสัมพันธ์ ชั้นเรียน
ของสิ่งต่าง ๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กท้าท่าทางตามค้าสั่ง เช่น กระโดด
เท้าคู่อยู่กับที่ 5 ครั้ง กระโดดไปข้างหน้า
กระโดดไปข้างหลัง กระโดดไปข้างซ้าย
กระโดดไปข้างขวา อย่างละ 5ครั้ง
3. เด็กปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้้า 2 - 3 ครั้ง
แต่ให้เด็กคิดค้าบรรยายตามจังหวะและ
ดนตรี

เครื่องให้จังหวะ

สังเกต
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

1. ครูเปิดยูทูป นิทานเรื่อง “ดินฉ่้า มาส
คอสพืชสวนโลก”ให้เด็กๆ ดู
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงนิทาน
เกี่ยวกับประโยชน์ของดิน ครูใช้ค้าถาม
นอกจากดินแล้ว หิน ทราย เราสามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไร ครูจด
บันทึกค้าตอบเด็ก

1. เปิดยูทูปนิทานเรื่อง “ดินฉ่้า
มาสคอสพืชสวนโลก”
2. สิ่งของในห้องเรียนที่ท้ามาจากดิน
หิน ทราย
3. ค้าคล้องจองประโยชน์ของดิน หิน
ทราย

สังเกต
การเล่าเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
ดิน หิน ทราย เป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม
(8) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(5) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

3. ครูรวบรวมค้าตอบของเด็กที่ได้มาอ่านให้เด็ก
ฟังอีกครั้ง
4. ครูให้เด็กไปช่วยกันหาสิ่งของในห้องเรียนที่ท้า
มาจาก ดิน หิน ทราย พร้อมทั้งบอกว่าชื่ออะไร
ท้ามาจากอะไร และร่วมกันนับจ้านวนสิ่งของ
พร้อมกับแสดงสิ่งของที่น้ามาทีละชิ้นโดยจับกลุ่ม
5 ชิ้นให้เด็กนับพร้อมกันตั้งแต่ 1 - 5
5. เด็กและครูร่วมท่องค้าคล้องจองประโยชน์ของ
ดิน หิน ทราย

(5) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
วาดภาพในทราย โรยทรายสี
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “โรยทรายสี”คือการ
วาดรูปอิสระแล้วทากาวโรยด้วยทรายสี
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สือ่

1. ทราย
2. ทรายสี
3. กระดาษ
4. กาว
5. ดินสอ

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(1)การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3)การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
เล่นอย่างปลอดภัย ท้างานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเล่นรายบุคคล
ด้วยตนเองได้
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ อย่างน้อย 3 มุมในเวลาที่ก้าหนด โดย
ครูสังเกตความกระตือรือร้นในการเข้ามุม
ประสบการณ์ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเล่นน้้า – เล่นทราย
- มุมก่อสร้าง
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
- มุมเล่นน้้า เล่นทราย
- มุมก่อสร้าง

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเกมก่อกองทราย 1. ทราย
พร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นคือแบ่งกลุ่มช่วยกันก่อ 2. มือเด็ก
กองทรายให้สูงที่สุดตามก้าหนดเวลาอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเกมก่อกองทรายโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพ
ดินหินทรายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

สาระที่ควรเรียนรู้
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะน้าเกมสังเกตรายละเอียดภาพดินหิน
ทราย
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมสังเกต
รายละเอียดภาพดินหินทราย
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมสังเกตรายละเอียด
ภาพดินหินทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

1. เกมสังเกต
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

สังเกต
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
รายละเอียดภาพดินหิน
ทราย

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 4 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
ทะเลแสนงามได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส้าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การฟังเพลง
การร้องเพลง
และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(3) การ
เคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน
(1) การมีส่วน
ร่วมในการเลือก หิน ทราย
วิธีการแก้ปัญหา
(๒) การเล่นและ
การท้างาน
ร่วมกับผู้อื่น

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
จังหวะ
2. เพลง ทะเล
แสนงาม

สังเกต
การแสดงท่าทาง
/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
เดิน วิ่ง

1. ครูให้เด็กดูยูทูป dr. soil สิ่งมีชีวิตในดิน สนทนาร่วมกันจากยูทูป
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการออกไปส้ารวจ ดิน หิน ทราย
3. แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไปส้ารวจดิน หิน ทราย บริเวณ
นอกห้องเรียนโดยให้เด็กส้ารวจ สังเกตว่ามีอะไรอยู่ใน ดิน หิน ทรายบ้ าง
ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดิน หิน ทราย มีอะไรอยู่บ้างและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินอยู่
ได้ลึกขนาดไหนโดยใช้อุปกรณ์ในการวัด
4. กลุ่มที่ 2 ครูแจกแบบบันทึกการสัมภาษณ์ถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน ให้
เด็กไปสัมภาษณ์ครู หรือพี่ๆ ว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ในดิน หิน ทราย
5. เด็กแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอสิ่งที่กลุ่มตนเองได้พบจากการส้ารวจ
และสัมภาษณ์ ครูจดบันทึกของแต่ละกลุ่มลงกระดาษบรู๊ฟ /กระดาน
6. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ดิน หิน ทราย ว่ามี
อะไรบ้าง โดยครูอ่านให้เด็กฟัง

1. แบบบันทึก
สิ่งที่พบในดิน
หิน ทราย
2. กรดาษบรู๊ฟ/
กระดาน

สังเกต
1. กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. การท้างานที่
ได้รับมอบหมาย
จนส้าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การตัด
(3) การท้างานศิลปะ
ที่น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ้าหรือแปรรูป
แล้วน้ากลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเองได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ฉีกตัดปะกระดาษ กลิ้งสีด้วยหิน
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “กลิ้งสีด้วยหิน”คือ
การสร้างภาพด้วยก้อนหินและสีน้าให้สร้างสรรค์
อย่างอิสระโดยกลิ้งในฝากล่องกระดาษ A 4 แล้ว
จัดแสดงผลงาน
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สื่อ
1. หิน
2. กระดาษ
3. กรรไกร
4. กระดาษสี
5. สีน้า
6. ฝากล่องกระดาษ
A4

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม - มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย 3 มุม เช่น
ห้องเรียน
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
โดยครูคอยช่วยเหลือหรือให้ค้าแนะน้าวิธีการเล่น
กับผู้อื่นและการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อนื่

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จ้าแนกและจัดกลุ่ม
หมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ดินหิน
ทรายได้

(5) การคัดแยก
การจ้าแนกและจัดกลุ่ม
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ ภาพกับสัญลักษณ์ดินหิน
ตามลักษณะ
ทราย
(13) การเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะน้าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. ครูแนะน้าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ สังเกต
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า กับสัญลักษณ์
การเล่นเกมจัดหมวดหมู่
กลุ่มออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกมจัด
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว
ภาพกับสัญลักษณ์
หมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 5 หน่วย ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์
ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
(1) การ
เคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) การ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. เด็ก ๆ หาพื้นที่ของตนเองและจับมือกันเป็นวงกลมจากนั้นครูจะ
แจกสีเทียน ด้วยครูจะให้จังหวะและก็ให้เด็กๆ เดินไปรอบๆ โดยครูจะ
ติดกระดาษไว้ตรงกลาง เมื่อได้ยินเสียงหยุดให้เด็กที่มีสีเทียนอยู่ในมือ
ลงไปวาดรูปที่กระดาษ
3. เด็ก ๆ เคลื่อนไหวกิจกรรมแล้วพักผ่อนร่างกายเพื่อ เตรียมตัวสู่
กิจกรรมต่อไป
1. การปฏิบัติ การปฏิบัติตนใน 1. ครูน้าภาพธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้สีเขียว กับภาพธรรมชาติที่มี
ตนในการดูแล การดูแลรักษา
ต้นไม้แห้งแล้ง กับภาพหาดทรายที่สะอาด กับหาดทรายที่สกปรก
รักษา
ธรรมชาติรอบตัว และภาพภูเขาที่สมบรูณ์ กับภูเขาหัวโล้นที่ถูกระเบิดน้าหินไปใช้มาให้
ธรรมชาติ
เห็นคุณค่าดิน หิน เด็กดู
รอบตัว เห็น ทรายอยู่ได้นาน ๆ 2. ครูใช้ค้าถามกระตุ้นเด็กว่า
คุณค่าดิน หิน
- เด็ก ๆชอบภาพแบบไหน เพราะเหตุใด
ทรายอยู่ได้
- ถ้าเกิดบ้านเรามีแต่ ธรรมชาติที่มีต้นไม้แห้งแล้ง หาดทรายที่สกปรก
นาน ๆ
ภูเขาหัวโล้นที่ถูกระเบิด เด็ก ๆชอบไหม อย่างไร ถ้าเด็กๆไม่ชอบ
(16) การ
เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะให้บ้านเรามีธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายที่
อธิบาย
สะอาดและมีภูเขาที่สมบรูณ์
เชื่อมโยง
3. ครูให้ความรู้เพิ่มเติม ถึง ดิน หินทราย เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง
สาเหตุและผล
โดยธรรมชาติ โดยใช้เวลาที่นานมาก สามารถหมดไปถ้าเราไม่ช่วยกัน

สือ่

การประเมินผล

1. เครื่องให้
จังหวะ
2. วิทยุเทป
3. สีเทียน
4. กระดาษ

สังเกต
การท้าท่าทาง
ประกอบ
อุปกรณ์สีเทียน

1. ภาพปริศนา
ได้แก่ ภาพ ภูเขา
ที่เห็นหิน ทะเลที่
เห็นทราย และป่า
ที่เห็นพื้นดิน
2. กระดาษ
3. สีเทียน

สังเกต
1. การมีส่วน
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
2. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
ที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท้า
(5) การพูดกับ
ผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์

ของตนเอง
หรือพูดเล่า
เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตนเอง
(6) การพูด
อธิบาย
เกี่ยวกับ
สิ่งของ
เหตุการณ์
และ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
ดูแลรักษาและใช้อย่างประหยัด
4. แบ่งกลุ่มเด็กให้ช่วยกันคิดว่า เราจะมีวิธีใดบ้างที่จะท้าให้ดิน หิน
ทรายอยู่ได้นาน ๆ ครูแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพสิ่งที่
คิด
5. แต่ละกลุ่มน้าเสนอผลงานเล่าให้เด็กกลุ่มอื่นฟัง

สือ่

การประเมินผล

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่าน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้างสิ่ง
ต่าง ๆ จากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรมได้แก่
ปั้นดินสร้างสรรค์ , ระบายสีก้อนหิน
2. ครูแนะน้ากิจกรรมใหม่ “ระบายสีก้อนหิน”คือ
การวาดลวดลายลงบนก้อนหินด้วยสีน้าให้
สร้างสรรค์อย่างอิสระ แล้วจัดแสดงผลงาน
3. เด็กเลือกท้ากิจกรรม 1 - 2 กิจกรรม
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และส่งผลงานพร้อม
เล่าผลงาน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. สีน้า
2. ก้อนหิน
3. พู่กัน
4. ดินเหนียว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อนื่

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม - มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ อย่างน้อย ๔ มุมในเวลาที่ก้าหนด โดย ห้องเรียน
ครูสังเกตความกระตือรือร้นในการเข้ามุม
ประสบการณ์ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นและ
วิ่งหลบหลีกสิ่ง ท้างานร่วมกับผู้อื่น
กีดขวางได้
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่

กิจกรรมเกม
การศึกษา

(5) การคัดแยก
การเรียงล้าดับเหตุการณ์
การจ้าแนกสิ่งต่าง ๆ การปลูกต้นไม้
ตามลักษณะ
เรียงล้าดับ
(13) การเรียงล้าดับ
เหตุการณ์การปลูก สิ่งต่าง ๆตามลักษณะ
ต้นไม้อย่างน้อย 4
ล้าดับ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นการเล่นวิ่งหลบ 1. นกหวีด
หลัก วิธีการเล่นการเล่นวิ่งหลบหลักคือหาคนเป็น
หลักแถวละ 5 คน จัดกลุ่มเด็กเล่นเป็น 2 ทีม ผู้
เล่นแต่ละทีมวิ่งอ้อมหลักมาแตะมือเพื่อนคนต่อไป
ให้วิ่งให้ครบทุกคน
2. เด็กเล่นการเล่นวิ่งหลบหลักโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท้า
ความสะอาดร่างกาย

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

1. ครูแนะน้าเกมเรียงล้าดับภาพเหตุการณ์
1. เกมเรียงล้าดับภาพ สังเกต
การปลูกต้นไม้
เหตุการณ์การปลูกต้นไม้ การเรียงล้าดับเหตุการณ์
2. แบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่มโดยให้เด็กเลือกหัวหน้า 2. เกมทีเ่ คยเล่นแล้ว
การปลูกต้นไม้อย่างน้อย 4
กลุม่ ออกมารับเกมที่เคยเล่นแล้วและเกม
ล้าดับ
เรียงล้าดับภาพเหตุการณ์การปลูกต้นไม้
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมเรียงล้าดับภาพ
เหตุการณ์การปลูกต้นไม้
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษา

เลข
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
16. การค้นหาค้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆตาม
วิธีการของตนเอง

15. การกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสังคม
12. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
13. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ
14. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล

11. การจับคู่หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ ดิน หิน ทราย

10. การบอกลักษณะส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผชู้ ี้แนะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ

7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

5. การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

ด้าน
ร่างกาย

4. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สกึ ของตนเองต่อผู้อื่น

3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

1. การเล่นอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 16 ดิน หิน ทราย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้
ระดับ ๑

๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6
๑7.
๑8.
๑9.
๒0.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ควรส่งเสริม

16. การค้นหาค้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆตาม
วิธีการของตนเอง

15. การกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสังคม
12. การจ้าแนกและจัดกลุ่มรายละเอียดภาพ
ดินหินทราย
13. การเรียงล้าดับเหตุการณ์อย่างน้อย 4
ล้าดับ
14. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล

11. การจับคู่หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของ ดิน หิน ทราย

10. การบอกลักษณะส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
8. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผชู้ ี้แนะ

7. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

5. การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

ด้าน
ร่างกาย

4. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สกึ ของตนเองต่อผู้อื่น

3. การพูดแสดงออกต่อหน้ากลุ่มหรือ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

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)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.๓)
ตบช. 2.2 (2.2.๑)
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)
มฐ 5 ตบช 5.๒ (5.๒.๑)
มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.๓.๑)
มฐ 7 ตบช 7.๑ (7.๑.๑)
มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.๒)

ประสบการณ์สาคัญ

มฐ 1๐ ตบช. 10.1(10.1.๒)

ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ 10 ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)

ตบช. 9.๒ (9.๒.๑)
มฐ 10 ตบช. 10.1(10.1.๒)
ตบช. 10.1(10.1.๓)
มฐ ๑๒ ตบช. ๑๒.๒(๑๒.๒.๑)

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการ
เล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การฉีก ปะ
๑.๑.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

อารมณ์
1.2.4 (๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(ท่าทางสัตว์)
(5) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี
1.๒.3 (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทางานศิลปะ
๑.๓.๒ (๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรืแปรรูปใหม่
(๕) การเลี้ยงสัตว์
สังคม
๑.๒.๒ (๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

อารมณ์
๑.๒.๓ (๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ

สังคม
๑.๒.๒ (๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกและภายนอก
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกและภายนอก
ห้องเรียน
ห้องเรียน
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
คุ้มค่า
(๕) การเลี้ยงสัตว์
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือแปรรูป
ความเป็นไทย
ใหม่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๕) การเลี้ยงสัตว์
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน ๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนใน

(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ความเป็นไทย
ต่างๆ
(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 คาวลีหรือประโยคจาก
นิทาน
1.4.2 (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

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 การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง

(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ ความยาว ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร
1.4.4 (๑) การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

คณิตศาสตร์

๑. การนับ
๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – 5
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๑๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๓
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๕
๓. การเปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก ๒. เปรียบเทียบ จาแนกจัดกลุ่มสัตว์

๑. การนับ
๑.๑ การนับปากเปล่า 1 – ๒๐
๑.๒ การนับและแสดงจานวน ๑ - ๙
๒. เปรียบเทียบ จาแนกจัดกลุ่มสัตว์

วิทยาศาสตร์

๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการเปรียบเทียบ

๑. ทักษะการสังเกต
๒. การส้ารวจ

๑. ทักษะการสังเกต
๒. การส้ารวจ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
๒. การฟังเพลงนิทานค้าคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

๑ การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

๑ การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

๔. การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

๕ รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๖ การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๗. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้
แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ สัปดาห์ที่ ๑๗ หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด
เด็กทุกคนควรรู้จักชื่อและลักษณะของสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวสัตว์มีหลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์บก และมีรูปร่าง ลักษณะ แตกต่างกัน
สัตว์มีประโยชน์และอาจมีโทษจึงต้องรู้จักระมัดระวังตนเองให้ ปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้น เราควรรักและความเมตตาสัตว์

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑.๓ รักษาความ
๑.๓.๑ เล่นและทากิจกรรม ๑. เล่น ทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยของตนเองและ อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง ปลอดภัยด้วยตนเอง
ผู้อื่น

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
อย่างคล่องแคล่วประสาน ขวางได้
สัมพันธ์และทรงตัวได้

๒. เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
สัตว์น้า
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
๑. ลักษณะของสัตว์น้า
ชีวิตประจาวัน
๒. ประเภทของสัตว์ สัตว์แต่
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะ
๑.๒.๒ การเล่น
และขนาดแตกต่างกัน
(๑) การเล่นอิสระ
๓. สัตว์แต่ละชนิดย่อมมี
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
ธรรมชาติความเป็นอยู่ที่
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
แตกต่างกัน
๔. การป้องกันอันตรายและ
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ความปลอดภัยจากสัตว์
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๕. ความเมตตากรุณาต่อสัตว์
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๖. การสังเกต จับคู่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน เปรียบเทียบ จาแนก
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน จัดกลุ่มสัตว์
การจับ การโยน

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

๒.๒ ใช้มือ - ตาประสาน
สัมพันธ์กัน

สภาพที่พงึ ประสงค์

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

๓. ทากิจกรรมศิลปะ จาก ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
กระดาษ ดินและเศษวัสดุได้ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ ร้อยวัสดุ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
๓.๒.๒แสดงความพอใจใน
ตนเองและผู้อื่น
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจมีความสุขและ
ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ ดนตรีและการ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว

จุดประสงค์
๔.แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของตนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

4.1.3 สนใจมีความสุข
๕. ร่วมกิจกรรมการ
แสดงท่าทาง เคลื่อนไหว เคลือ่ นไหวประกอบเพลง
ประกอบเพลง จังหวะและ จังหวะและดนตรีได้
ดนตรี

มาตรฐานที่ ๕
๕.๒ มีความเมตตากรุณามี ๕.๒.๑ แสดงความรักและมี ๖. แสดงความรักต่อผู้อื่น
มีคุณธรรมจริยธรรมและ น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตาสัตว์เลี้ยง
และมีเมตตาต่อสัตว์อย่าง
จิตใจที่ดีงาม
เหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(๒)การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(๕) การทางานศิลปะ
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓)การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า
หรืแปรรูปใหม่
(๕) การเลี้ยงสัตว์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖
๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ๗. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง ๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
มีทักษะชีวิตและปรัชญา
อย่างประหยัดและพอเพียง ประหยัดและพอเพียงเมื่อมี เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ผู้ช้แี นะได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสิง่ แวดล้อม
วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๘. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
และภายนอกห้องเรียน
(๕) การเลี้ยงสัตว์

มาตรฐานที่ ๘
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องตนใน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ความสุขและปฏิบัติตน สังคม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๘.๓.๒ ปฏิบัตติ นเป็นผู้นา
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง

๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัยมีส่วน
ตามในกิจกรรมเคลื่อนไหว ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
และจังหวะได้ด้วยตนเอง
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค ๑๐. เล่าเรื่องเป็นประโยค
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

๙.๒ อ่าน เขียน ภาพและ
สัญลักษณ์ได้

๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก ความต้องการ

๑๑. อ่านภาพและพูดเรื่องราว (๑๐) การอ่านหนังสือภาพและ
ด้วยภาษาของตนให้ผู้อื่น
นิทานหลากหลายประเภทรูปแบบ
เข้าใจได้
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑๐.๑ มีความสามารถใน ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
๑๒.บอกลักษณะสัตว์น้าที่มี
การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ การ
ความสัมพันธ์กับจานวนจาก
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ การสังเกตได้
ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ ๑๓. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือ ต่าง ๆ
จาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
หน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะ
รูปร่าง รูปทรง
เดียว
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
๑๐.๑.๓ จาแนกและจัดกลุ่ม ๑๔.จาแนกและจัดกลุ่มสัตว์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
สิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง น้าได้
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
ลักษณะเป็นเกณฑ์
การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยสัตว์น่ารัก
วันที่

1

2

3

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้
ประกอบ
หนังสือ
เพลง สัตว์บก สัตว์น้า ๑. คาดคะเนจากปกนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๒. ลักษณะของสัตว์น้า ประเภท
ของสัตว์ สัตว์แต่ละชนิด
การเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาการทางภาษาและการรู้
ไปในทิศทาง ระดับ
หนังสือ
และพื้นที่อย่างอิสระ
๑. แนะนาองค์ประกอบของ
หนังสือและฝึกการตั้งคาถาม
จากนิทานเรื่อง อะไรอยู่ในน้า
๒. ความแตกต่างกันของสัตว์น้า
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้
เชิงสร้างสรรค์ประกอบ หนังสือ
อุปกรณ์ ห่วงโซ่
๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันและเติมคา
พลาสติก
ปากเปล่าจากหนังสือนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๒. การป้องกันอันตรายและความ

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
๑.ปั้นดินเหนียวเป็นสัตว์
แนะนาหนังสือเรื่อง
เล่นเครื่องเล่นสนาม
ต่างๆ
อะไรอยูใ่ นน้าและ
๒.การวาดภาพ ระบายสีด้วย หนังสือเกีย่ วกับสัตว์น้า
สีเทียน

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อสัตว์น้า

๑. วาดภาพ ระบายสีด้วยสี
เทียน
๒. พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ

มุมสร้างสรรค์ จัดวาง
อุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ

เล่นน้า เล่นทราย

เกมสังเกตรายละเอียด
ภาพสัตว์น้า

๑.พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
๒.ทาภาพสัตว์ด้วยการ ฉีก
ตัดปะ

มุมบทบาทสมมติ จัด
วางหุ่นถุงมือหัวสัตว์
ต่างๆ

เล่นน้า เล่นทราย

เกมจาแนกสัตว์น้าต่าง
ชนิดกัน

4

5

ปลอดภัยจากสัตว์
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้
เลียนแบบท่าทางสัตว์ หนังสือ
ต่างๆที่มีในนิทานเรื่อง ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
อะไรอยู่ในน้า
การปิดคาให้เด็กทายจากนิทาน
เรื่อง อะไรอยู่ในน้า
๕. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ พัฒนาการทางภาษาและการรู้
แสดงท่าทางเป็นผู้นา หนังสือ
และผู้ตาม
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกันและ
อาสาสมัครเด็กอ่านคาจากนิทาน
เรื่อง อะไรอยู่ในน้า
๒. ประโยชน์ของสัตว์น้าต่อมนุษย์
๓. การนับ การจาแนกและ
เปรียบเทียบ ๑ - ๕

๑.การฉีก ตัดปะภาพสัตว์
๒.ปั้นรูปสัตว์นามาจัดเป็น
สวนสัตว์

มุมประสบการณ์ อย่าง การละเล่นพื้นบ้าน
น้อย ๔ มุม
ไอ้เข้ไอ้โขง

เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบสัตว์น้า

๑. พับหุ่นสวมหัวจากวัสดุ
เหลือใช้เป็นรูปสัตว์
๒. ปั้นดินน้ามันเป็นสัตว์
ต่างๆ

มุมประสบการณ์ อย่าง การเล่นเกมส่งเต่าลง
น้อย ๔ มุม
ทะเล

เกมจับคู่ภาพสัตว์น้ากับ
จานวน ๑ - ๕

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยสัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลง สัตว์บกสัตว์น้า
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
อย่างอิสระ
๓. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์ ห่วงโซ่พลาสติก
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ที่มีในนิทาน อะไรอยู่ในน้า
๕. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แสดงท่าทางเป็นผู้นา
และผู้ตาม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ จากนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๒. ลักษณะของสัตว์น้า ประเภทของสัตว์ สัตว์แต่ละชนิด
มีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดแตกต่างกันของสัตว์
๓. การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจาก
สัตว์
๔. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์
๕. ประโยชน์ของสัตว์น้าต่อมนุษย์
๖. การนับ การจาแนกและเปรียบเทียบ ๑ - ๕

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. ปั้นดินเหนียวเป็นสัตว์ต่างๆ
๒. การวาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน
๓. การพิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
๔. การทาภาพสัตว์ด้วยการฉีก ตัดปะ
๕. การพับหุ่นสวมหัวจากวัสดุเหลือใช้
เป็นรูปสัตว์

หน่วย
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้า
และหนังสือเกี่ยวกับสัตว์น้า
๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลองต่างๆ
๓. มุมบล็อก
๔. มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์ต่างๆ

สัตว์น่ารัก
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า-เล่นทราย
๓. การเล่นน้า-เล่นทราย
๔. การละเล่นพื้นบ้าน ไอ้เข้ไอ้โขง
๕. การเล่นเกมส่งเต่าลงทะเล

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อสัตว์น้า
๒. เกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์น้า
๓. เกมจาแนกสัตว์น้าต่างชนิดกัน
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๕. เกมจับคู่ภาพสัตว์น้ากับจานวน ๑ - ๕

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
และจังหวะ
กับที่
ร่วมกิจกรรมการ
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนที่
เพลงสัตว์ทะเลอย่างมี
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
ความสุข
เสียงเพลง/ดนตรี
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้

(๒) ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(๔) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๒. ลักษณะของสัตว์น้า
ประเภทของสัตว์ สัตว์
แต่ละชนิด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. แนะนาเพลงสัตว์บกสัตว์น้า โดยร้องให้เด็กฟัง ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
1 รอบ
๒. เพลงสัตว์ทะเล
2. เด็กร้องตามทีละบทอีกหนึ่งรอบ
3. เด็กร้องเพลงพร้อมครู
4. ให้เด็กทาท่าประกอบเพลงสัตว์บกสัตว์น้า อย่าง
อิสระ
5. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดในท่านั้น แล้วพูดชื่อ
สัตว์คนละ ๑ ชื่อ
๖. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง

สังเกต
การเล่นอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
1.๑ นาหนังสือนิทานเรื่องอะไรอยู่ในน้า มาให้
เด็กดูหน้าปกหนังสือ
๑.๒. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือ นิทานเรื่องอะไรอยู่ในน้า
จนจบ โดยชี้คาตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

สังเกต
การอ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจ

นิทานเรื่องอะไรอยู่ใน
น้า

๑.๖ สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากนิทานว่า ใน
นิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เด็กรู้จักสัตว์ตัวไหน
บ้าง
๒. ครูแนะนาสัตว์น้าจากนิทานเป็นสัตว์ทะเล มี
สัตว์น้าในแม่น้าด้วย เรียกสัตว์น้าจืด
๓. สนทนาเรื่องสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่อย่างไร
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ปั้นสัตว์น้าจาก ดิน
เหนียวได้

(๓) การปั้น
(๕) การทางานศิลปะ

การปั้นดินเหนียวเป็นสัตว์ต่างๆ
๑. ดินเหนียว
๑. นาดินเหนียวมาให้เด็ก ทดลองจับ บีบ คลึง ปั้น ๒. แผ่นรองปั้น
ทุบดินให้นิ่ม
๒. ครูสาธิตการปั้นสัตว์น้าจากดินเหนียว
๓. เด็กปั้นสัตว์น้าตามความสนใจ
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

สังเกต
การ ปั้นสัตว์น้าจาก ดิน
เหนียว

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑.ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑.เล่นและทากิจกรรม
ในสนามเด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

(๒) การเล่นรายบุคคลกลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

เกมการศึกษา
๑. เล่นเกมภาพตัดต่อ
สัตว์น้าได้

(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติม
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์

การเล่นภาพตัดต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้าและหนังสือ
เกี่ยวกับสัตว์น้า
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อ ย
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

อุปกรณ์มุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
อย่างเหมาะสม

สนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน

สังเกต
เล่นและทากิจกรรมใน
สนามเด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

1. แนะนาเกมภาพตัดต่อสัตว์น้า
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมภาพตัดต่อ
สัตว์น้า
2. เกมชุดเดิมในมุม
เกมการศึกษา

สังเกต
เล่นเกมภาพตัดต่อสัตว์
น้า

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายไป
ในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่ อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษา
ของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้

(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(๕) การเลี้ยงสัตว์

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทาน
เรื่องอะไรอยู่ในน้า
๒. ความแตกต่างกัน
ของสัตว์น้า

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่ ตามสัญญาณหรือคาสั่งตามที่ได้ตกลงก่อนเริ่ม
กิจกรรม เช่น ให้เด็กเคลื่อนที่ไปรอบๆ ห้องด้วย
กิริยาท่าทางต่าง ๆ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดใน
ท่านั้น แล้วบอกว่าตนเองเคลื่อนที่ด้วยท่าทางอะไร
2. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทาง ทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
๑. หนังสือนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
1.1 เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง อะไรอยู่ในน้า
พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
เนื้อเรื่อง
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทานที่
อ่าน สัตว์น้าแต่ละชนิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบคาถาม
๒. สรุปร่วมกัน สัตว์แต่ละชนิดมีความเหมือนความ
ต่างกัน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
ได้อย่างมีความสุข

สังเกต
๑. การอ่านภาพและพูด
ข้อความเป็นภาษาของ
ตนเองได้
๒. ได้แสดงความรักและ
มีเมตตาต่อสัตว์น่ารัก
เลี้ยง

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
ผู้อนื่
(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะ

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒)การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

กิจกรรมการเรียนรู้
เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑ กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๑. วาดภาพ ระบายสีด้วยสีเทียน
๒. พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
๒.๑ ครูสาธิตการผสมสีที่จะใช้พิมพ์ภาพ
๒.๒ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นแบบพิมพ์ พิมพ์
ทีละนิ้ว
๒.๓ ใช้ปลายนิ้วแตะสีเบาๆ นามาพิมพ์บน
กระดาษขนาด A๔ ตามความคิดตนเอง
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้าและหนังสือ
เกี่ยวกับสัตว์น้า
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อ ย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. สีน้า
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ
๔. จานสี
๕. แก้วน้า

สังเกต
การทาภาพศิลปะ จาก
นิ้วมือ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้
อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรม
การเล่นน้า เล่นทรายอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

เกมการศึกษา
บอกลักษณะสัตว์น้า
ที่มคี วามสัมพันธ์กับ
จานวนจากการ
สังเกตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจาวัน

(๑) การสังเกตลักษณะ
การสังเกต
รายละเอียดภาพ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นน้า -เล่นทราย
1. นาเด็กไปเล่นทีก่ ระบะทราย สาหรับบริเวณเล่นน้า
ให้นากะละมังใหญ่ใส่น้าให้เด็กเล่น
- ให้เด็กเป็นผู้นาสิ่งของไปฝังซ่อนในกระบะทราย
เพื่อให้เพื่อนหา เช่น เปลือกหอย รูปจาลองกระดูก
สัตว์
- เล่นทายกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนม เป็นรูปร่าง
ต่างๆ
- การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
๒. นาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นน้าให้เด็กทดลอง
เล่น สังเกตการจม-ลอยและการเปลี่ยนลักษณะ เช่น
กาบมะพร้าวเมื่อโดนน้าจะเปลี่ยนสีเป็นต้น
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กทาความสะอาดลานทราย และ
ตนเอง
1. แนะนาเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์น้า
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

เกมสังเกตรายละเอียด
ภาพสัตว์น้า

สังเกต
การเล่นเกมสังเกต
รายละเอียดภาพสัตว์น้า

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑ .เคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
๒. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
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 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง ตัวหนังสือ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
อะไรอยู่ในน้าพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปาก
๒.การป้องกันอันตราย เปล่าเมื่ออ่านถึงคาที่พบบ่อย
และความปลอดภัยจาก ๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย
สัตว์
เช่น อะไ-อยู่ใ-น้า (อะไรอยู่ในน้า)
๑.๓ สนทนากับเด็กว่าในนิทานมีสัตว์อะไรบ้าง
ที่มีอันตราย เราต้องป้องกันอย่างไ
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๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. ห่วงโซ่พลาสติก

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

๑. หนังสือนิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๒. แถบประโยค

สังเกต
๑. การเล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ
๒. การอ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
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๑.๔ เด็กเคยได้รับอันตรายจากสัตว์ไหม
เราจะป้องกันอย่างไร ช่วยกันเสนอแนะวิธีป้องกัน

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและแสดงออก
ทางศิลปะ

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การ
ตัด การปะ

๑. พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ
๒. ทาภาพสัตว์ด้วยการ ฉีก ตัดปะ
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. สีน้า
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ โปสเตอร์สี
๔. จานสี
๕. แก้วน้า

สังเกต
สนใจและแสดงออกทาง
ศิลปะ

กิจกรรม
เล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้อย่างเหมาะสม

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้าและหนังสือ
เกี่ยวกับสัตว์น้า
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์
ต่างๆ
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อ ย

๑. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
๓. มุมร้อยลูกปัด

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรม
การเล่นน้า-เล่นทราย
อย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

เกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่ม
สัตว์น้าได้

(๑๒) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ

การเล่นจาแนกสิ่งต่างๆ
ต่างชนิด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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การเล่นน้า-เล่นทราย
๑. อุปกรณ์เล่นน้า
1. นาเด็กลงเล่นที่ลานทราย หรือกระบะทราย ฝึก ๒. อุปกรณ์เล่นทราย
ให้เด็กค้นหาสิ่งที่จมอยู่ในทราย เช่น เปลือกหอย
๓. พลาสติกกันเปื้อน
รูปจาลองกระดูก
2. เล่นกับอุปกรณ์แบบพิมพ์ขนมรูปทรงต่างๆ
3. การก่อทรายเป็นรูปทรง อย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กทาความสะอาดลานทราย และ
ตนเอง

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
การเล่นน้า-เล่นทราย
อย่างปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง

๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจาแนกสัตว์น้าต่างชนิด
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว หมุนเวียน
กัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่ม
สัตว์น้า

๑. เกมจาแนกสัตว์น้า
ต่างชนิด
๒. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว
๓. เครื่องเคาะจังหวะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (๑) การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
จังหวะ
เคลื่อนที่
เคลื่อนที่เลียนแบบ
เคลื่อนไหวร่างกายใน
ท่าทางสัตว์ต่างๆที่มี
กิจกรรมต่างๆอย่าง
ในนิทานเรื่อง อะไร
คล่องแคล่วประสาน
อยู่ในน้า
สัมพันธ์และทรงตัวได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
๒.. แสดงความรักต่อ
ผู้อื่นและมีเมตตาต่อสัตว์
อย่างเหมาะสม
๓.มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(๒) ฟังและปฏิบัติตาม
(๑) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพและนิทาน
หลากหลายประเภท
รูปแบบ
(๕) การเลี้ยงสัตว์

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทาน
เรื่อง อะไรอยู่ในน้า
๕. ความเมตตา
กรุณา ต่อสัตว์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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๑. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทาง
สัตว์ต่างๆที่มีในนิทานเรื่อง อะไรอยู่ในน้า
ตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดในท่านั้น
ทันที พูดว่าเป็นสัตว์ชนิดใด ให้ไปจับกลุ่มเดียวกัน
2. เริ่มใหม่อีก 2 - 3 ครั้งดูความคิดและการ
แสดงออกของเด็ก กาหนดตามความสนใจและเวลา

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
สนใจแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวตามคาสั่งได้
อย่างมีความสุข

พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑.๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
เด็กและครูอ่านนิทานเรื่อง อะไรอยู่ในน้า
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิดคาให้
เด็กทาย เมื่ออ่านคาที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดูว่าถูกต้อง
หรือไม่เพื่อฝึกการสังเกตคา
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคาเองและให้เพื่อนทายบ้าง
๑.๔ สนทนากับเด็กต่อเนื่องจากนิทานด้วยการใช้
คาถามเช่นถ้าน้าเสียสัตว์น้าจะเป็นอย่างไร
๑.๕ เด็กจะมีวิธีช่วยเหลือสัตว์น้าอย่างไร
๑.๖ ใครเลี้ยงสัตว์น้าไว้บ้าง ทาอย่างไร

นิทานเรื่อง อะไรอยู่
ในน้า

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
เกีย่ วกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ทากิจกรรมศิลปะ จาก
กระดาษ ดินและเศษ
วัสดุได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การทางานศิลปะ การฉีกกระดาษให้
เป็นผีเสื้อ

กิจกรรมเล่นตามมุม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้อย่าง
เหมาะสม

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน

กิจกรรมกลางแจ้ง
เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้

(๕) การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

มุมประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
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๑. การฉีก ตัดปะภาพสัตว์
๒. ปั้นรูปสัตว์นามาจัดเป็นสวนสัตว์
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. กระดาษขาว A4
๒. กระดาษโปสเตอร์
สี

สังเกต
ทากิจกรรมศิลปะ จาก
กระดาษ ดินและเศษ
วัสดุ

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้าและหนังสือ
เกี่ยวกับสัตว์น้า
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์ต่างๆ
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อ ย
๑. ครูสาธิต การละเล่นพื้นบ้าน ไอ้เข้ไอ้โขง
และบอกถึงกติกาการเล่น
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน สนาม
เด็กเล่นต่อไป
๓.เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และทา
ความสะอาดตนเอง

๑. มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

การละเล่นพื้นบ้าน
ไอ้เข้ไอ้โขง

สังเกต
การเล่นไอ้เข้ไอ้โขง
ได้อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
สัตว์น้าได้

ประสบการณ์สาคัญ
(๑๒) การจับคู่การ
เปรียบเทียบและ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ

สาระที่ควรเรียนรู้
เล่นจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตร
คา) พร้อมบัตรตรวจสอบสัตว์น้า
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว หมุนเวียน
กัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
สัตว์น้า

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบสัตว์
น้า

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
ผู้ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
ได้ด้วยตนเอง
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.อ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
๒.บอกลักษณะ
สัตว์น้าที่มี
ความสัมพันธ์กับ
จานวนจากการสังเกต
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

(๑๐) การอ่านหนังสือ
ภาพและนิทาน
หลากหลายประเภท
รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทาน
เรื่อง อะไรอยู่ในน้า
๒. ประโยชน์ของ
สัตว์น้าต่อมนุษย์
๓. การนับ การ
จาแนกและ
เปรียบเทียบ ๑ - ๕

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเคลื่อนไหว การปฏิบัติตามคาสั่งและ
ข้อตกลง การเป็นผู้นา ผู้ตาม
2. ให้เด็กคิดท่าทางตนเองตามจินตนาการ
สร้างสรรค์และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
3. เปลี่ยนผู้นาไปเรื่อย ๆผู้นาต้องคิดท่าทางแปลก
ใหม่ไม่ซ้าผู้อื่น จนหมดเวลา

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
๑. หนังสือ นิทานเรื่อง
อะไรอยู่ในน้า
๑.๑ เด็กและครูอ่านนิทานเรื่อง อะไรอยู่ในน้า
พร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ ให้
เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๑.๓ สนทนาเรื่องจากนิทานมีสัตว์น้ากี่ชนิด ชนิดละ
กี่ตัว
๓. สัตว์น้ามีประโยชน์กับเด็กหรือไม่
๔. ช่วยกันแสดงความคิดเห็นประโยชน์ของสัตว์น้า

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้
ตามในกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะได้
ด้วยตนเอง

สังเกต
๑. การอ่านภาพและพูด
เรื่องราวด้วยภาษาของ
ตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
๒. การบอกลักษณะ
สัตว์น้าที่มคี วามสัมพันธ์
กับจานวนจากการสังเกต

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๓. ทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดิน
และเศษวัสดุได้

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
ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ได้อย่างเหมาะสม

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๑) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. พับหุ่นสวมหัวจากวัสดุเหลือใช้เป็นรูปสัตว์
๒. ปั้นดินน้ามันเป็นสัตว์ต่างๆ
๓. เด็กเลือกกิจกรรมคนละ ๑กิจกรรมและเลือก
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม นั่งตามโต๊ะที่จัดไว้
๓ - ๔ คนอย่างอิสระ
๓. ถามเด็กเวลาเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่างไร
๔. ทาเสร็จนาเสนอผลงานที่สาเร็จ

๑. กระดาษจากหนังสือ
นิตยสาร
๒.กระดาษโฆษณาต่างๆ
๓. ดินน้ามัน
๔. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การทากิจกรรมศิลปะ
จาก กระดาษ ดินและ
เศษวัสดุ

1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ แนะนาหนังสือเรื่องอะไรอยู่ในน้าและ
หนังสือเกี่ยวกับสัตว์น้า
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือหัวสัตว์
ต่างๆ
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อ ย

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
- เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเลือกเล่นในมุม
ประสบการณ์ที่ตนสนใจ

กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ การเล่นเกมส่งเต่าลง
เคลื่อนไหวร่างกาย
ทะเล
ในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้
เกมการศึกษา
(๕) การคัดแยก การจัด
เล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ กลุ่มและการจาแนกสิ่ง
น้ากับจานวน ๑-๕ได้ ต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

๑. ครูสาธิต การเล่นเกมส่งเต่าลงทะเล
๑. ตุ๊กตาเต่า
และบอกถึงกติกาการเล่น
๒. เครื่องเล่นสนาม
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๓.เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และทา
ความสะอาดตนเอง

การเล่นจับคู่ภาพกับ ๑. ครูสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์น้ากับจานวน เกมจับคู่ภาพสัตว์น้ากับ
จานวน ๑ - ๕
๑-๕
จานวน ๑ - ๕
2. แบ่งกลุ่มเด็กเล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้ว หมุนเวียน
กัน
3. หมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าที่

สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นได้
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สังเกต
เล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์น้า
กับจานวน ๑ – ๕

เลข
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
๑๔. การจาแนกและจัดกลุ่มสัตว์น้า

๑๒. การบอกลักษณะสัตว์น้าที่มี
ความสัมพันธ์กับจานวนจากการสังเกต
๑๓. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ

ด้านสังคม
๑๑. การอ่านภาพและพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน

ให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามใน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะได้ด้วย
ตนเอง
๑๐. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์
๘. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๗. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้อย่างเหมาะสม

๖. การแสดงความรักต่อผู้อื่นและมีเมตตาต่อ
สัตว์อย่างเหมาะสม

ด้านร่างกาย

๕. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

๔. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

๓. การทากิจกรรมศิลปะ จาก กระดาษ ดิน
และเศษวัสดุ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัว

๑. การเล่น ทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลข
ที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 ต้องส่งเสริม

๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
๒0
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
๑๔. การจาแนกและจัดกลุ่มสัตว์น้า

๑๒. การบอกลักษณะสัตว์น้าที่มี
ความสัมพันธ์กับจานวนจากการสังเกต
๑๓. การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ

ด้านสังคม
๑๑. การอ่านภาพและพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน

ให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามใน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะได้ด้วย
ตนเอง
๑๐. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์
๘. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๗. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้อย่างเหมาะสม

๖. การแสดงความรักต่อผู้อื่นและมีเมตตาต่อ
สัตว์อย่างเหมาะสม

ด้านร่างกาย

๕. การร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

๔. การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

๓. การทากิจกรรมศิลปะ จาก กระดาษ ดิน
และเศษวัสดุ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัว

๑. การเล่น ทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ความหมายของการคมนาคม
2. การเดินทางทางบก
3. การเดินทางทางน้้า
4. การเดินทางทางอากาศ
5. ข้อควรปฎิบัติตนในการข้ามถนน

อนุบาลปีที่ 2
1. ความส้าคัญของยานพาหนะ
2. ยานพาหนะทางบก
3. ยานพาหนะทางน้้า
4. ยานพาหนะทางอากาศ
5. การปฎิบัติตนตามกฎจราจร

อนุบาลปีที่ 3
1. ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ
2. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟ
3. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้้า
4. การปฎิบัติตนเมื่อขึ้นสะพานลอย
5. การปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
มฐ 11 ตบช 11.2 (11.2.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.3 (8.3.2)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2) (10.1.3)
ตบช 10.2 (10.2.2)

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)

ประสบการณ์สาคัญ

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่ กับที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
และการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การหยิบจับ การฉีก การปะ
อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

อนุบาลปีที่ 2
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(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

อนุบาลปีที่ 3
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน
การเตะ
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 การเล่นและท้างานแบบมีร่วมมือ

รายการ
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1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
(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
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(3) การบอกและแสดงต้าแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ
(5 ) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง
และ รูปทรง
(6) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
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สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว
ต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยานพาหนะกับวิธีการเดินทาง
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และร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓). การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ

(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(๑๒). การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม การจ้าแนก
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
การเรียงล้าดับจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม จ้าแนกยานพาหนะ
(๑๗) การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการเดินทางแบบต่างๆ
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก (๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

คณิตศาสตร์

1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. นับและแสดงจ้านวน 3
3. เปรียบเทียบใกล้-ไกล

วิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
4. การอ่านหนังสือภาพ
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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
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง
1. ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
3. การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
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๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน

1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจ้านวน 10
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
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. การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
ต่างๆ
3. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

แนวคิด

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๘ หน่วยคมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

การคมนาคมเป็นการเดินทาง ติดต่อ ขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ ๓ ทางประกอบด้วย ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ โดยอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและรู้วิธีดูแลตน เองให้ปลอดภัยใน
การเดินทาง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน.

มาตรฐานที่ ๓
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก
อย่างคล่องแคล่ว
สิ่งกีดขวางได้
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้
๒.๒ ใช้มือ -ตาประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดตี อ่
ตนเองและผู้อื่น

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑. เล่นและท้ากิจกรรม
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
อย่างปลอดภัย ด้วยตนเอง ใหญ่
รอบตัวเด็ก
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ ๑. การระมัดระวังความ
(๒) การเคลื่อนไหว
ปลอดภัยของตนเองและ
๒. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ เคลื่อนที่
ผู้อื่น
ตามแนวเส้นตรงได้
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้ ๒. การเลือกใช้ยานพาหนะ
การประสานสัมพันธ์ของ ให้เหมาะสมกับวิธีการ
กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
เดินทาง
ขว้าง การจับ การโยน
๓. การปฏิบัติตนให้
การเตะ
ปลอดภัยจากการเดินทาง
๓. กล้าพูด กล้าแสดงออก ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อ
อย่างเหมาะสมตาม
เล็ก
สถานการณ์
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
ด้วยวัสดุ
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ มีความสุข
ชื่นชมและแสดงออกทาง และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว

สภาพที่พึงประสงค์
๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและปฎิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

มาตรฐานที่ ๘
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฎิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็น
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของ ผู้น้าและผูต้ ามได้ด้วย
สังคม
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การตัด การร้อย
วัสดุ

๕. สนใจ มีความสุข และ อารมณ์
แสดงท่าทางประกอบเพลง ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ
จังหวะและดนตรีได้
ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการแสดง
ปฎิกริยาโต้ตอบ
๖. เก็บของเล่นของใช้
เสียงดนตรี
เข้าที่ด้วยตนเองได้
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและ สังคม
ผู้ตามได้ด้วยตนเองได้
๑.๓.๔ การมีปฎิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถในการคิด
ที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๙.๑สนทนาโต้ตอบและ ๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็น ๘. เล่าเรื่องเป็นประโยค
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ประโยคอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังเพลง ค้าคล้อง
จอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๒) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยานพาหนะกับ
๙. จับคู่และเปรียบเทียบ วิธีการเดินทาง
ความแตกต่างและความ ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
เหมือนของสิ่งต่างๆ
การคิดเชิงเหตุผล การ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
สองลักษณะขึ้นไป

๑๐.๑ มีความสามารถใน ๑๐.๑.๒ จับคู่และ
การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป
๑๐.๑.๓ จ้าแนกและ ๑๐. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดย สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2
ใช้ตั้งแต่ ๑ ลักษณะ ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
เป็นเกณฑ์

(๕) การคัดแยก การจัด
กลุ่ม การจ้าแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(๑๓) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ และการ
เรียงล้าดับจ้านวนของ
สิ่งต่างๆ

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๒ มีความสามารถใน ๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ ๑๑. การคาดคะเนสิ่งที่
การคิดเชิงเหตุผล
คาดคะเนสิง่ ที่อาจจะ อาจเกิดขึ้นอย่างมี
เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วม เหตุผลได้
ในการลงความเห็น
จากข้อมูล

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๗) การคาดคะเนสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(๑๘) การมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
๑.๔.๓ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึกผ่าน
สื่อ วัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงาน
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยคมนาคม
วันที่
๑

๒

๓

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. นับปากเปล่า
๑ - ๑๐ พร้อมตบตัก
๑๐ ครั้ง ตบมือ ๑๐
ครั้งสลับกัน
๒. ร้องเพลง
“ยานพาหนะ” และ
ท้าท่าทางประกอบ
๑. ฟังและร้องเพลง
คมนาคม
๒. แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงพร้อม
กัน ๓ รอบ
๓. นับปากเปล่า
๑-๑๐ แล้วบอกชื่อ
ยานพาหนะทางบก
เคลื่อนไหวไปตาม
ทิศทางและจ้านวน
ก้าวที่ครูก้าหนด เช่น
พายเรือไปทางซ้าย 3
ก้าว พายเรือไป

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

๑. ฟังนิทานเรื่อง การ
เดินทางของตุ๊กตา
๒. สนทนาโต้ตอบถึง
ความส้าคัญของ
ยานพาหนะและชื่อ
ยานพาหนะในนิทาน
๓. แสดงบทบาท
สมมติตามเนื้อเรื่อง
ของนิทาน
๑. คาดคะเนเสียง
ยานพาหนะทางบก
๒. สังเกตลักษณะของ
ยานพาหนะทางบก
จากบัตรภาพ

เลือกท้ากิจกรรมจาก ๒
กิจกรรมต่อไปนี้
๑. วาดภาพยานพาหนะ
ทางบกที่ชอบและระบายสี
๒. ตัดภาพรถยนต์ตามรอย
ประแล้วปะภาพบนกระดาษ
A๔ และตกแต่ง

๑. ต่อภาพเรือ
๒. สังเกต ภาพของ
เรือและแพที่ลอยน้้า
๓. สนทนาลักษณะ

เล่นตามมุม
เล่นตามมุมประสบการณ์

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เล่นเครื่องเล่นสนาม

จัดกลุ่มภาพ
ยานพาหนะโดยใช้
เกณฑ์วิธีที่ใช้ในการ
เดินทาง

๑. ระบายสีภาพรถยนต์ โดย เล่นตามมุมประสบการณ์
ใช้สีเทียน
๒. ตัดภาพรถยนต์ตามรอย
ประ
๓. ทากาวปะติดลงบน
กระดาษ
๔. ตกแต่ง ต่อเติมเสริมภาพ
การเดินทางทางบก
๕. น้าเสนอผลงาน

เล่นเครือ่ งเล่นสนาม

เล่นเกมจับคู่ภาพที่
สมมาตรกัน

๑. จุดภาพเรือด้วยไม้หุ้มส้าลี เล่นตามมุมประสบการณ์
( cotton bud)
๒. ปั้นดินน้้ามันเป็นรูปเรือ

เดินพายเรืออ้อมหลัก ต่อโดมิโนภาพเรือ

วันที่

๔

๕

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ทางขวา
5 ก้าว (ก้าหนด
จ้านวนก้าว 1 - 5
ก้าว)
๑. เดินเคลื่อนที่ตาม
จังหวะเร็ว - ช้าที่ได้
ยินจากเครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. กระโดด ๒ ขาเมื่อ
ครูพูดค้าว่า เครื่องบิน
ปรบมือ ๓ ครั้ง เมื่อ
ครูพูดว่าเฮลิคอปเตอร์
๑. ร้องเพลงและท้า
ท่าทางประกอบเพลง
คมนาคม
๒. แสดงท่าทาง
ประกอบค้าบรรยาย

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์

ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

ยานพาหนะทางน้้า
เช่น เรือ แพ
๑. สังเกตลักษณะของ
เครื่องบินจากภาพแล้ว
ตอบค้าถาม
๒. สนทนาและ
อภิปรายยานพาหนะ
ทางอากาศ
๓. ท่องค้าคล้องจอง
เครื่องบิน
๑. เล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการขี่จักรยาน
หรือการนั่งซ้อน
รถจักรยานให้เพื่อนฟัง
๒. สนทนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเมื่อ
ขี่จักรยานหรือ
ซ้อนท้ายจักรยานหรือ
จักรยานยนต์
๓. สังเกตและเล่น
บทบาทสมมติ

๑. พิมพ์นิ้วมือเป็นรูป
เครื่องบิน
๒. วาดและระบายสี
เครื่องบิน

เล่นตามมุมประสบการณ์

๑. ระบายสีหมวกกันน็อก
เล่นตามมุมประสบการณ์
๒. ตัดหมวกกันน็อกตามรอย
ประ
๓. ปะติดหมวกกันน็อกบน
กระดาษที่มีภาพคนขี่
จักรยาน

รับ-ส่งลูกบอล

จับคู่ภาพเครื่องบินกับ
เงา

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมจ้าแนกบัตรภาพ
สิ่งที่ควรปฏิบัติตนกับ
ไม่ควรปฎิบัติตนเมื่อ
เดินทาง

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. ร้องเพลงพร้อมท้าท่าทางประกอบ
2. ร้องเพลงพร้อมท้าท่าทางประกอบ
3. เคลื่อนไหวไปตามทิศทางและจ้านวนก้าวที่ครู
ก้าหนด
4. เดินตามจังหวะที่ได้ยินและ ปฏิบัติตามค้าสั่ง
5. ร้องเพลงพร้อมท้าท่าทางประกอบ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. จัดกลุ่มภาพยานพาหนะโดยใช้เกณฑ์วิธีที่ใช้ในการ
เดินทาง
2. เกมเล่นเกมจับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
3. เกมโดมิโนภาพเรือ
4. เกมจับคู่ภาพเครื่องบินกับเงา
5. เกมจ้าแนกบัตรภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติตนกับไม่ควร
ปฎิบัติตนเมื่อเดินทาง

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ฟังนิทานสนทนาเรื่องความส้าคัญและชื่อของยานพาหนะ เล่น
บทบาทสมมติ
2. คาดคะเนเสียงยานพาหนะทางบก สังเกตลักษณะยานพาหนะทาง
บก
3. ต่อภาพเรือ และสนทนาลักษณะยานพาหนะทางน้้า
4. สังเกตลักษณะเครื่องบิน อภิปราย ท่องค้าคล้องจองยานพาหนะทาง
อากาศ
5. เล่าประสบการณ์ และสังเกตการใส่หมวกกันน๊อก

หน่วย
คมนาคม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพยานพาหนะทางบก ตัดปะติดภาพ
ตกแต่ง
2.ระบายสี ตัดปะติดภาพ ตกแต่ง
3. จุดภาพเรือด้วยไม้หุ้มส้าลี ปั้นดินน้้ามันรูปเรือ
4. พิมพ์นิ้วมือเป็นรูปเครื่องบิน วาดและระบายสีเป็น
เครื่องบิน
5. ระบายสี ตัดภาพหมวกกันน๊อกและตัดปะ

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓. เดินพายเรืออ้อมหลัก
๔. รับ - ส่งลูกบอล
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควร
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การฟังและปฏิบัติ
จังหวะ
ตามค้าแนะน้า
สนใจ มีความสุขและ
๒. การรับรู้และแสดง
แสดงท่าทางประกอบ ความคิดความรู้สึก
เพลงและดนตรีได้
อย่างสร้างสรรค์ผ่าน
ท่าทางและการ
เคลื่อนไหว
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
ได้

๑. การฟังนิทานเรื่อง
การเดินทางของ
ตุ๊กตา
๒. การพูดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในนิทาน

ยานพาหนะทาง
บกแต่ละประเภท
มีลักษณะและ
เสียงที่แตกต่าง
กัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. นับ ๑ - ๑๐ พร้อมตบตัก ๑๐ ครั้งและตบมือ เครื่องเคาะจังหวะ
๑๐ ครั้ง
๒.ครูและเด็กร้องเพลงยานพาหนะ และท้าท่า
ประกอบตามเพลง
๓. เมื่อครูให้สัญญาณด้วยเครื่องเคาะจังหวะ ให้
เด็กๆหยุดกับที่ท้าท่าทางค้างไว้ เมื่อครูให้
สัญญาณอีกครั้ง เด็กเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนที่
ของยานพาหนะซ้้าอีกรอบ

สังเกตความสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทางประกอบเพลง

๑. ครูเล่านิทานเรื่อง การเดินทางของตุ๊กตา
๒. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับนิทานโดยให้เด็กๆบอก
ชื่อและเปรียบเทียบลักษณะยานพาหนะจากใน
นิทาน
๓. ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องของ
นิทาน
๓. เด็กร่วมกันสรุปว่ายานพาหนะทางบกแต่ละ
ชนิดมีลักษณะอย่างไร

สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง

บัตรภาพยานพาหนะ
ทางบกได้แก่ รถไฟ
มอเตอร์ไซค์
รถพยาบาล

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรง

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างานอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควร
เรียนรู้
(5) การตัด การปะติด

๑. การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่างๆจากแท่งไม้
บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ให้เด็กเลือกท้ากิจกรรมจาก ๒ กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- วาดภาพยานพาหนะทางบกที่ชอบแล้วระบายสี
ตกแต่ง
- ตัดภาพรถยนต์ตามรอยประแล้วแปะบน
กระดาษ A๔ และตกแต่งเพิ่มเติม
๒. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่

๑. กระดาษ A๔
๒. กรรไกร
๓. กาว
๔. กระดาษที่มีรอย
ประเป็นภาพ
ยานพาหนะ

สังเกตการใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕ เกมการศึกษา

๑.สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น
๒.สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๒. การเล่นอิสระ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควร
เรียนรู้
๗. การอ่านอย่างอิสระ
ตามล้าพัง
การเล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมเกมการศึกษา จ้าแนก จัดกลุ่มสิ่ง
การจัดกลุ่ม
๑.จัดกลุ่มยานพาหนะ ต่างๆโดยใช้อย่างน้อย ยานพาหนะ
๒. เก็บเกมการศึกษาให้ ๑ ลักษณะเป็นเกณฑ์
เข้าที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูน้าเด็กลงสนาม อบอุ่นร่างกาย
เครื่องเล่นสนาม
๒. ครูแนะน้าการเล่นเครื่องเล่น ให้
ให้เด็กเลือกเล่นเองเล่นตามความสนใจ โดยมีครู
คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. ก่อนหมดเวลา ๕ นาที ให้เด็กผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อร่วมกันสรุปการเล่นเครื่องเล่นสนาม
และท้าความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าและสาธิตการเล่นเกมจัดกลุ่มภาพ
ยานพาหนะทางบกโดยใช้จ้านวนล้อเป็นเกณฑ์
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน ให้เด็ก
จัดจัดกลุ่มภาพยานพาหนะกับวิธีที่ใช้ในการ
เดินทาง
๓. ให้ทุกกลุ่มน้าเสนอผลงานของตนเองเพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบว่าถูกหรือไม่
๔. เด็กและครูร่วมกันสรุปการเล่นเกมและให้เด็ก
เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมจัดกลุ่มภาพ
ยานพาหนะตาม
จ้านวนล้อ (มีภาพ
รถยนต์ รถไฟ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถพยาบาล)

การประเมินผล

๑.สังเกตการเล่น
อิสระ
๒.สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น

๑. สังเกตการจัดกลุ่ม
เกมยานพาหนะ
๒. สังเกตการเก็บเกม
การศึกษาให้เข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การฟัง การร้อง
จังหวะ
เพลงและการแสดง
สนใจ มีความสุขและ
ปฏิกริยาตอบ
แสดงท่าทางประกอบ เสียงดนตรี
เพลงและดนตรี
๒. การเคลื่อนไหว
ตามเสียงดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑.ครูเปิดเพลง คมนาคม (จาก
https://www.youtube.com/watch?v=AZJ๗
XGqyxgg) ให้เด็กฟังและร้องเพลงตามพร้อมกัน
๒. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลงพร้อมกัน ๓
รอบ

เพลง คมนาคม จาก
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AZJ๗XGqyxgg)

สังเกตความสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
และดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะ
ตามสถานการณ์
๒. คาดคะเนเสียงของ
ยานพาหนะทางบกแต่
ละชนิด
๓. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เหมือนของยานพาหนะ
ทางบกโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว

๑.๑. เปิดเสียงของยานพาหนะแต่ละประเภท
๒. กระตุ้นให้เด็กคาดคะเนว่าเสียงที่ได้ยินเป็น
ยานพาหนะทางบกชนิดใด
๓. เฉลยค้าตอบโดยแสดงบัตรภาพที่สัมพันธ์กับ
เสียงของยานพาหนะทางบกที่ได้ยิน
๔. ครูน้าบัตรภาพยานพาหนะทางบก (รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟ รถพยาบาล) แต่ละภาพติด
บนกระดาน กระตุ้นให้เด็กสังเกตลักษณะของ
ยานพาหนะเหล่านั้น
๕. ตั้งค้าถามกระตุ้นให้เด็กบอกลักษณะที่
เหมือนกันของยานพาหนะเหล่านั้นโดยใช้ค้าถาม
ต่อไปนี้
- ส่วนประกอบใดของยานพาหนะที่มีลักษณะ
คล้ายวงกลม

๑. เสียงของรถไฟ
(https://www.yout
ube.com/watch?v
=dItDTx1RPpo)
๒. เสียงรถ
มอเตอร์ไซค์
(https://www.yout
ube.com/watch?v
=8hG0pA-lPHA)
๓. เสียงรถพยาบาล
(https://www.yout
ube.com/watch?v
=i7Bsf3BzetA)
๔. เสียงรถยนต์
(https://www.yout
ube.com/watch?v

๑. สังเกตการกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะตาม
สถานการณ์
๒. สังเกตการ
คาดคะเนเสียงของ
ยานพาหนะทางบก
แต่ละชนิด
๓. สังเกตการจับคู่
และเปรียบเทียบ
ความเหมือนของ
ยานพาหนะทางบก
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑. การพูดแสดง
ความคิด
๒. การเปรียบเทียบ
จ้านวนล้อ
๓. การคาดคะเน
เสียงยานพาหนะ
๔. การมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
๕. การส้ารวจสิ่ง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
๖. การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของ

๑. ยานพาหนะทาง
บกได้แก่ รถยนต์
รถไฟ รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
เป็นต้น
๒. รถไฟมีเสียงปู้น
ปู้นฉึกฉัก รถยนต์
ได้แก่ บึ่น บึ้น เสียง
รถพยาบาล ได้แก่
วี้หว่อ วี้หว่อ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
ข้อสงสัยต่างๆ
๗. การมีส่วนร่วม
ในการรวบรวม
ข้อมูลและน้าเสนอ
ข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

- ยานพาหนะแต่ละชนิดว่ามีล้อกี่ล้อ
- ยานพาหนะชนิดใดมีจ้านวนล้อมากที่สุดเป็นต้น
๖. ร่วมกันสรุปว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิดมี
ล้อ แต่จ้านวนล้อจะแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภท
ของยานพาหนะและยานพาหนะเหล่านั้นเป็น
ยานพาหนะทางบกที่ใช้ในการเดินทางบนถนน

=Yctc3lrybuY)
ลักษณะเดียว
๕. บัตรภาพรถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์ รถไฟ
รถพยาบาล

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้

๑. การท้างานศิลปะ
๒. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
๓. การพูดอธิบาย
งานของตนเอง

-

๑. ครูให้เด็กระบายสีภาพรถยนต์ กับ รถจักรยาน
โดยใช้สีเทียน
๒. ให้เด็กตัดภาพรถยนต์และจักรยานตามรอย
ประ
๓. ทากาวปะติดลงบนกระดาษ
๔. ตกแต่ง ต่อเติมเสริมภาพการเดินทางทางบก
๕. สุ่มเด็ก 4 - 5 คน น้าเสนอผลงาน
๖. ให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือให้
สะอาดเรียบร้อย

๑. กระดาษ A๔
๒. สีเทียน
๓. กรรไกร
๔. กาว
๕. กระดาษที่มีภาพ
รถยนต์ และ
จักรยาน

สังเกตการใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง

กิจกรรมเล่นตามุม
๑. เล่นและท้างานอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลงและ

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจัง หวะ
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕ เกมการศึกษา

๑. สังเกตการเล่นและ
ท้างานอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
การแสดงปฏิกริยา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖.การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างปลอดภัย

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ
๒. การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
พื้นที่

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่ เปรียบเทียบความ
เหมือนภาพยานพาหนะ
ทางบกที่สมมาตรกัน

๑. การสังเกตภาพ
ที่สมมาตรกัน
๒. การเล่นและท้า
กิจกรรมกันเป็น
กลุ่ม

-

การสังเกตภาพที่
สมมาตรกัน

สือ่

การประเมินผล

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตพฤติกรรมเล่น
เครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
๒. ให้เด็กจับกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน
๓. ครูแจกเกมจับคู่ภาพยานพาหนะทางบกที่
สมมาตรกันให้เด็กแต่ละกลุ่ม
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

เกมจับคู่ภาพ
สังเกตการจับคู่
ยานพาหนะทางบกที่ เปรียบเทียบความ
สมมาตรกัน
เหมือนภาพ
ยานพาหนะทางบกที่
สมมาตรกัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
ตามเสียงจังหวะ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ ๒. การเคลื่อนไหว
ตามได้ด้วยตนเอง
เคลื่อนที่
๓. การฟังและ
ปฏิบัติตนตามค้าสั่ง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

การพูดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า 1 - 10 พร้อมกับ เครื่องเคาะจังหวะ
ตบตัก 10 ครั้งสลับกับตบมือ 10 ครั้ง แล้ว
แบ่งกลุ่มเด็กๆ ให้เด็กเรียงแถวเป็นแถวเรียงหนึ่ง
๔ แถว
๒. ให้เด็กที่ยืนข้างหน้าของทุกแถวเคลื่อนที่น้าพา
เพื่อนในแถวท้าท่าไปตามทิศทางที่ครูก้าหนด
เช่น เมื่อครูบอกให้พายเรือไปทางซ้าย ๓ ก้าว คน
ที่ยืนแถวหน้าต้องท้าท่าพายเรือเคลื่อนที่ไป
ทางซ้าย ๓ ก้าว เมื่อครูบอกให้พายเรือไปทางขวา
๒ ก้าว คนที่ยืนแถวหน้าต้องท้าท่าพายเรือ
เคลื่อนที่ไปทางขวา ๒ ก้าว
๓. ครูให้เด็กเคลื่อนที่ตามจ้านวนก้าวที่ครูก้าหนด
ตามก้าว 1 - 5 ก้าว เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน
และสลับกันมายืนเป็นคนแถวหน้า

เรือและแพเป็น
๑. น้าภาพเรือที่มีกระดาษเขียนตัวเลขท้าเป็นรูป
ยานพาหนะที่ใช้ใน ตัดต่อ ๕ ชิ้นมีตัวเลข ๑ - ๕ ปิดภาพเรือไว้ มาติด
การเดินทางทางน้้า บนกระดานแล้วให้เด็กช่วยกันเลือกตัวเลข
เพื่อให้ครูเปิดตัวเลขที่ปิดภาพไว้ทีละตัวและให้
เด็กคาดคะเนว่าภาพที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลขนั้นคือ
ภาพอะไร (ภาพเรือ)

๑. บัตรภาพเรือ
สินค้า เรือพาย
เรือใบ
๒. กระดาษที่ท้า
ชิ้นส่วน ๕ ชิ้นเขียน
ตัวเลข ๑ - ๕ บน
กระดาษแต่ละชิ้น
เพื่อปิดภาพเรือ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
และผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง

สังเกตการเล่าเรื่อง
เป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้
๒. ครูติดบัตรภาพเรือชนิดต่างๆ (เรือสินค้า เรือ
พาย เรือใบ)กระตุ้นถามเด็กว่าๆว่าเคยเห็นหรือ
รู้จักชื่อของเรือในบัตรภาพหรือไม่ ถ้าเคยให้เด็ก
เล่าประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวกับเรือ
๓. กระตุ้นให้เด็กสังเกตว่า เรือทุกชนิดลอยอยู่ที่
ใด (ในน้้า)
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เรือจึงเป็นยานพาหนะ
ทางน้้า และถามเด็กว่า “นอกจากเรือ เด็กๆรู้จัก
ยานพาหนะอะไรที่ใช้ในการเดินทางทางน้้าได้
อีก”
๕. สนทนาร่วมกับเด็กว่านอกจากการเดินทาง
ทางบกแล้วเรายังสามารถใช้เรือเป็นพาหนะทาง
น้้าได้ แต่ต้องให้ความระมัดระวังในการขึ้นและ
ลง เพราะอาจจะลื่นตกน้้าได้
๖. ครูสอบถามเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
นั่งเรือและข้อควรปฎิบัติในขณะเดินทางทางเรือ
๗. เด็กๆร่วมกันสรุปว่า เรือเป็นยานพาหนะทาง
น้้า รวมถึงข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องเดินทางทางน้้า

สือ่

การประเมินผล

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างานอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การใช้มือและตา
สัมพันธ์กัน
๒. การใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กวาด ระบายสี
หยิบจับ และปั้น
๓. การใช้สี
๔. การใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
๕. การคิดสร้างสรรค์
๖.การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูเตรียมกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ ๒ กลุ่ม
ให้เด็กเลือกท้าดังนี้
- จุดภาพเรือด้วยส้าลีพันก้าน ( cotton bud)
- ปั้นดินน้้ามันเป็นรูปเรือ
๒. ครูแนะน้ากิจกรรมกับเด็ก และให้เด็กเลือก
ปฏิบัติกิจกรรม
๓. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ครูให้เด็กน้าผลงาน
มาให้ครูจดบันทึก
๔. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามข้อตกลง ให้
เด็กเล่นอิสระตามมุมต่าง ๆของห้องตามความ
สนใจ
๕. ครูดูแลให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อ
หมดเวลา
๔. สุ่มให้เด็ก ๔ - ๕ คนน้าเสนอผลงานหน้าชั้น
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา

๑. ส้าลีพันก้าน
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ A๔ เป็น
รูปภาพเรือ
๔. สีน้า
๕. ดินน้้ามัน

๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการกล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕ เกมการศึกษา

๑. สังเกตการเล่นและ
ท้างานอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒. สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ท้ากิจกรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลง
และการแสดง
ปฏิกริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง
การพายเรือ
เคลื่อนที่ช้า เร็ว
ตามค้าบรรยาย

-

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. จับคู่นั่งชันเข่าให้ฝ่าเท้าแตะกันและจับมือ
ประสานสมมติเป็นเรือที่จะพาย
๒. ให้เด็กโยกไปข้างหน้าและมาข้างหลังพร้อมกัน
ช้าๆสมมติว่าเด็กก้าลังพายเรือ
๓. ครูจะบรรยายและให้เด็กท้าตาม เช่น
ครูบอก”พายเรือช้าๆ” ให้เด็กเดินพร้อมโยกไป
มาช้าๆ “พายเรือเร็วๆ” ให้เด็กเดินเร็วพร้อมกับ
โยกตัวเร็วขึ้นตามค้าบรรยาย เดินอ้อมหลักแล้ว
กลับมายืนที่เดิม

สือ่

การประเมินผล

๑. นกหวีด
สังเกตการเล่นและท้า
๒. อุปกรณ์ที่ใช้เป็น กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
หลัก เช่น เก้าอี้ หรือ อย่างปลอดภัย
ตะกร้าเป็นต้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เล่นเกมโดมิโนภาพเรือ
กับผู้อื่นได้อย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
การสังเกตลักษณะ การสังเกตลักษณะ ๑. ครูแนะน้าและสาธิตการเล่นเกมโดมิโนภาพ
ของภาพเรือ
ของภาพเรือที่
เรือ
เหมือนและ
๒. ให้อาสาสมัครออกมาเล่นเกมโดมิโนภาพเรือ
แตกต่างกัน
๓. แบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๔ - ๕ คน ให้เด็กเล่นเกม
โดมิโนภาพเรือ
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
เกมโดมิโนภาพเรือ
(จ้านวน 10 ชิ้น)

การประเมินผล
สังเกตการเล่นเกม
โดมิโนภาพเรือกับ
ผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
๑. เล่นและปฎิบัติตน
๒. การปฎิบัติตาม
อย่างปลอดภัย
ค้าสั่ง
๒. สนใจ มีความสุข
๓. การแสดง
และแสดงท่าทาง
ความรู้สึก
ประกอบเพลง จังหวะ สนุกสนานกับ
และดนตรี
กิจกรรม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของเครื่องบินที่
ใช้ในการเดินทาง และ
เครื่องบินรบ
๒. บอกได้ว่า
ยานพาหนะทางอากาศ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง

๑. การสังเกตและ
เปรียบเทียบ
ลักษณะเครื่องบิน
๒. การนับและ
แสดงจ้านวนปีก
เครื่องบิน
๓. การแสดง
ความคิดผ่านภาษา

- เครื่องบินมีปีสอง
ข้างคล้ายนก
- เครื่องบิน บัลลูน
และเฮลิคอปเตอร์
เป็นยานพาหนะ
ทางอากาศ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมให้เด็กจับมือกันเป็นวงกลม เครื่องเคาะจังหวะ
และเดินเคลื่อนที่ตามจังหวะเร็ว - ช้าที่ได้ยินจาก
เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เมื่อครูพูดค้าว่า เครื่องบิน ให้เด็กกระโดด ๒
ขา ไปข้างหน้า หากครูพูดค้าว่า เฮลิคอปเตอร์ ให้
เด็กปรบมือ ๓ ครั้ง

๑. สังเกตการเล่นและ
ปฏิบัติตนอย่าง
ปลอดภัย
๒. สังเกตความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

๑. ครูน้าภาพเครื่องบินมาและกระตุ้นให้เด็ก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องบิน โดยใช้
ค้าถามต่อไปนี้
- “เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร”
- “เครื่องบินมีปีกกี่ปีก”
- “เด็กๆเคยเห็นเครื่องบินที่ไหน”
๒. ครูขยายความรู้ให้เด็กเพิ่มเติมโดยถามเด็กๆว่า
- ในการเดินทางทางบก เราใช้ยานพาหนะอะไร
ในการเดินทาง
- ในการเดินทางทางน้้า เราใช้ยานพาหนะอะไร
ในการเดินทาง
- ในการเดินทางทางอากาศ เด็กๆคิดว่า
ยานพาหนะอะไรที่ใช้ในการเดินทางทางอากาศ

๑. สังเกตการ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของเครื่องบิน
บัลลูน เฮลิคอปเตอร์
๒. สังเกตการ
ยกตัวอย่าง
ยานพาหนะทาง
อากาศ

๑. บัตรภาพ
ยานพาหนะทาง
อากาศได้แก่
เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์ และ
บัลลูน
๒. ค้าคล้องจอง
“เครื่องบิน”

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. เก็บของใช้เข้าที่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

๑. การท้างานศิลปะ
2. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
3. การพับ
4. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
5. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

-

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. ครูขยายความรู้เพิ่มเติมโดยบอกเด็กๆว่า
เครื่องบินมีขนาดใหญ่ สามารถน้าพาคนเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เป็นจ้านวนมาก เรา
จะเดินทางทางเครื่องบินเมื่อเราเดินทางไปไกลๆ
๔. ครูน้าบัตรภาพ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์
บัลลูน ติดบนกระดาน และ กระตุ้นให้เด็กๆ
สังเกตและบอกลักษณะของยานพาหนะทั้ง 3
ชนิด พร้อมทั้งให้เด็กๆสังเกตว่า ทั้งเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์ และบัลลูนเป็นยานพาหนะที่ใช้ใน
การเดินทางทางอากาศ
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่า ยานพาหนะทาง
อากาศได้แก่ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ บัลลูน
และเราจะใช้เครื่องบินเมื่อเราต้องเดินทางไกลๆ
เครื่องบินสามารถบรรทุกคนได้จ้านวนมาก
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์และให้เด็กเลือก
ท้ากิจกรรมต่อไปนี้
- พิมพ์นิ้วมือเป็นรูปเครื่องบิน
- วาดและระบายสีเครื่องบิน
๒. ครูแนะน้ากิจกรรมพิมพ์นิ้วมือเป็นรูป
เครื่องบิน โดยแจกกระดาษที่มีรูปภาพเครื่องบิน
และให้เด็กน้าพู่กันจุ่มสีน้าแล้วระบายสีที่นิ้วหัว
แม่โป้งแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษให้อยู่ภายในรูป
เครื่องบินบนกระดาษให้เต็มรูปภาพเครื่องบิน

สือ่

๑. กระดาษ A๔
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. พู่กัน
๕. จานสี
๖. กระดาษที่มีรูป
เครื่องบิน

การประเมินผล

๑. สังเกตความสนใจ
ขณะท้างานศิลปะ
๒. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นและท้างานอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลงและ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗. การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บ
ของเข้าที่
4. ให้เด็ก ๔ - ๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ: นิทานและหนังสือเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี: ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดบทบาทสมมติ
๕ เกมการศึกษา

๑.สังเกตการเล่นและ
ท้างานอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
๒.สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
และผู้ตามด้วยตนเอง
๒. เล่นกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การเล่นร่วมกับ
๑. ให้เด็กเล่นเกมเครื่องบินส่งของ โดยให้เด็กจับ ลูกบอล ๑ ลูก
ผู้อื่น
กลุม่ ยืนเป็นแถว ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน คนยืน
หน้าสุดของแถวโยนลูกบอลให้คนที่ยืนอยู่คนหน้า
สุดของแถวที่ยืนตรงข้าม คนที่ยืนตรงข้ามต้องรับ
ลูกบอลให้ได้แล้วส่งกลับมาให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรง
ข้าม เด็กที่ส่งลูกบอลแล้วจะไปต่อแถวเพื่อน ท้า
เช่นนี้ โดยผลัดเปลี่ยนกันโยนรับส่งลูกบอล
๒. เมื่อหมดเวลาให้น้าลูกบอลไปเก็บ และท้า
ความสะอาดร่างกาย

๑. สังเกตการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น้าและผู้ตาม
ด้วยตนเอง
๒. สังเกตการเล่นกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมเกมการศึกษา
การจับคูเ่ ปรียบเทียบ
ความเหมือนของภาพ
เครื่องบินกับเงา

การสังเกตลักษณะ การจับคู่
ของเครื่องบิน
เปรียบเทียบความ
เหมือนของภาพ
เครื่องบิน

สังเกตการจับคู่
เปรียบเทียบความ
เหมือนของภาพ
เครื่องบินกับเงา

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพเครื่องบินกับเงา
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา
๔. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมเข้าที่

๑. บัตรภาพ
เครื่องบินที่มีลักษณะ
ต่างกัน ๓ ภาพ กับ
ภาพเงา
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินผล

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่
๒. การแสดงท่าทาง
อย่างสร้างสรรค์
๓. การฟังเรื่องราว
เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัย
๑. การพูดแสดง
ความคิด
๒. การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเอง
๓. การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
๔. การฟังเรื่องราว
เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัย

การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในขณะ
เดินทางด้วย
จักรยานหรือ
จักรยานยนต์เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๑. ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบค้าบรรยาย
”เมื่อฉันขึ้นรถ ฉันต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อฉันนั่งรถจักรยาน ฉันต้องสวมหมวกกันน็อ ก
เมื่อฉันลงเรือ ฉันต้องสวมเสื้อชูชีพ
เมื่อฉันนั่งเครื่องบิน ฉันจะคาดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อฉันข้ามถนน ฉันจะมองซ้าย มองขวา เมื่อไม่มี
รถ ฉันจะข้ามถนนไป”
๓. ครูบรรยายซ้้า ให้เด็กแสดงท่าทางตามค้า
บรรยายของครู
๑. ครูน้าบัตรภาพคนขี่จักรยานมาให้เด็กดู และ
ชวนให้เด็กเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการขี่
จักรยานหรือการนั่งซ้อนรถจักรยานให้เพื่อนฟัง
๒. ครูสนทนาซักถามเด็กโดยใช้ค้าถามดังนี้
- ถ้าเด็กๆขี่จักรยานบนถนนและมีรถยนต์
ขับมาใกล้ๆ เด็กๆควรปฎิบัติตนอย่างไร
- การจะขี่จักรยานให้ปลอดภัย เด็กๆคิดว่าต้อง
ป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุหรือ
ได้รับบาดเจ็บ
- หากเด็กๆนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานหรือ
รถจักรยานยนต์ที่คุณพ่อคุณแม่ขี่ เด็กๆต้อง
ปฎิบัติตนอย่างไร

การประเมินผล
สังเกตความกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๑. บัตรภาพคนขี่
สังเกตการเล่าเรื่อง
จักรยาน
เป็นประโยคอย่าง
๒. บัตรภาพป้าย
ต่อเนือ่ ง
สัญญาณจราจรเลี้ยว
ซ้าย
3. บัตรภาพป้าย
สัญญาณจราจรเลี้ยว
ขวา

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๓. เด็กกับครูร่วมกันอภิปรายว่าเวลานั่งหรือซ้อน
รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ เด็กๆสวมหมวก
กันน็อก ไม่กางแขนกางขาออกไป
๔. ครูน้าบัตรภาพป้ายสัญญาณจราจรและป้าย
สัญญาณจาราจรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย มาติดบน
กระดานให้เด็กสังเกต
๕. ครูชี้ที่ป้ายเลี้ยวซ้าย ให้เด็กยืนขึ้น ชูมือซ้าย
และให้เด็กเดินไปทางซ้าย เมื่อครูบอกหยุด ให้
เด็กหยุดเดิน และ ครูชี้ป้ายเลี้ยวขวา ให้เด็กชูมือ
ขวา และให้เด็กเดินเลี้ยวขวา เมื่อครูบอกหยุดให้
เด็กหยุดเดิน และกลับมานั่งที่
6. ครูอธิบายว่าสัญญาณไฟจราจรมี 3 สี
กิจกรรมศิลปะ
๑. การท้างานศิลปะ - สีแดง หมายถึง ๑. ครูให้เด็กระบายสีหมวกกันน็อก
๑. สีเทียน
สร้างสรรค์
๒. การเล่นกับสี
ให้รถหยุด
๒. ตัดหมวกกันน็อกตามรอยประ
๒. กรรไกร
๓. การปะ การตัด - สีเขียว หมายถึง
๓. กาว
๑. ใช้กรรไกรตัด
ให้
ร
ถแล่
น
ได้
4. กระดาษมีภาพ
กระดาษตามเส้นตรง
- สีเหลือง หมายถึง
หมวกกันน็อกที่มีรอย
๒. สนใจ มีความสุขและ
ให้เตรียมตัว
ประ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒. เก็บของเล่นของใช้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑. การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจาก
แท่งไม้ บล็อก
๒. การเล่นบทบาท

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ

๑. บล็อก
๒. หนังสือ นิทานที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล

๑. สังเกตการใช้
กรรไกรตัดกระดาษ
ตามเส้นตรง
๒. สังเกตความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๑.สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง
๒.สังเกตการเก็บของ
เล่นของใช้เมื่อมีผู้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
การเล่นกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
สมมติในเหตุการณ์
ต่างๆ
๓. การฟังเพลง
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
๔. การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
๕. การเล่นกับผู้อื่น
๖. การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท
๗.การอ่านอย่าง
อิสระตามล้าพัง

การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่าง
ปลอดภัย

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓) มุมดนตรี : ร้องเพลงและท้าท่าประกอบเพลง ๔. ชุดบทบาทสมมติ
คมนาคม มีเครื่องดนตรี เครื่องเคาะจังหวะ
๕ เกมการศึกษา
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา
๒. ให้เด็กเก็บของเล่นเมื่อหมดเวลา

ชี้แนะ

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

เครื่องเล่นสนาม

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
การจัดกลุ่ม จ้าแนกภาพ
การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยเมื่อเดินทาง
โดยใช้อย่างน้อย ๑
ลักษณะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
การสังเกต
เปรียบเทียบภาพที่
ควรปฎิบัติและไม่
ควรปฎิบัติเมื่อต้อง
เดินทาง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูทบทวนกับเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติให้
ปลอดภัยเมื่อต้องเดินทาง
๒. น้าบัตรภาพสิ่งที่ควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติ
มาให้เด็กจัดกลุ่ม
๓. ให้เด็กน้าเสนอภาพที่ควรปฎิบัติเมื่อเดินทางที่
เด็กเลือก

๑. บัตรภาพคนขี่
จักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกกันน็อก
2. บัตรภาพผู้ใหญ่ขี่
จักรยานยนต์มีเด็ก
ซ้อนท้ายสวมหมวก
กันน็อก
3. บัตรภาพเด็กนั่ง
ซ้อนท้าย
จักรยานยนต์กาง
แขนออก

สังเกตการจัดกลุ่ม
จ้าแนกภาพการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
เมื่อเดินทางโดยใช้
อย่างน้อย ๑ ลักษณะ

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1๐
ชื่อ-สกุล
ด้านสังคม
๑๑. การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผลได้

๙. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะ
๑๐. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ 2 ลักษณะเป็นกณฑ์ได้

ด้านอารมณ์
๖.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
๗. การปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้าและผู้
ตามได้ด้วยตนเอง
๘. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านร่างกาย

๔. ความสนใจสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทางประกอบเพลง
๕. ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๓. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะ
ตามสถานการณ์

๒. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง

๑. การเล่น ท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
๒0

ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
ด้านสังคม
๑๑. การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผลได้

๙. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะ
๑๐. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ 2 ลักษณะเป็นกณฑ์ได้

ด้านอารมณ์
๖.การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
๗. การปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้าและผู้
ตามได้ด้วยตนเอง
๘. การเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านร่างกาย

๔. ความสนใจสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทางประกอบเพลง
๕. ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๓. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะ
ตามสถานการณ์

๒. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรง

๑. การเล่น ท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

