การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
๑. เพลงชาติและธงชาติไทย
๒. พระมหากษัตริย์
๓. สัตว์ประจาชาติไทย
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๕. การทักทายและการไหว้แบบไทย

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑) (๗.๒.๓)
มฐ.๘ ตบช. ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)
(๑๐.๑.๔)

อนุบาลปีที่ ๒
๑. ประเทศไทยสี่ภาค
๒. ดอกไม้ประจาชาติไทย
๓. ภาษาและพยัญชนะไทย
๔. สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
๕. ของหวาน ขนมไทย
๖. มารยาทไทย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
มฐ 1 ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.1 (๒.1.4)
2.2 (2.2.3)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)
มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

อนุบาลปีที่ ๓
๑. พระมหากษัตริย์ไทย
๒. วันสาคัญตามประเพณีไทย
๓. บ้านไทย
๔. หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี
๕. ผลไม้เมืองไทย
มฐ 1 ตบช ๑.๓(๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.๑.๓)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
มฐ ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๒.๑)
มฐ.๘ ตบช ๘.๑ (๘.๑.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑) (๙.๒.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
(๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๔)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
(2) การฟังนิทาน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติ

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษ
วัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ การร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื้นที่

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
(5) การทางานศิลปะ

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สังคม
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนใน ความเป็นไทย
(๓) การประกอบอาหารไทย
(4) การศึกษานอกสถานที่
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

อนุบาลปีที่ ๓
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ
สังคม
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือแปร
รูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

อนุบาลปีที่ ๓
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

สติปญ
ั ญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนก
สิ่งต่าง ๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/
ความสูง
(14) การบอก และเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตน หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่
มีโครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

คณิตศาสตร์

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๕
๒. นับและแสดงจานวน ๑ - ๒
๓. จับคู่ของจริง

วิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
๓. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ ๒
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร

อนุบาลปีที่ ๓
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนักปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๑๐
๒. การนับและแสดงจานวน ๕
๓. เปรียบเทียบ จาแนก
๔. ตาแหน่ง ทิศทาง
ทักษะการสังเกต

๑. การนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. นับและแสดงจานวน ๘
๓. เปรียบเทียบ จาแนก

๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

๑. ทักษะการสังเกต
๒. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๒. การคาดคะเน เรื่องจากปกหนังสือ
๓. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

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

อนุบาลปีที่ ๓
๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้า ปก
ใน ชื่อผู้แต่ง
ผู้วาดภาพ เนื้อเรื่อง
๗. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๘. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ที่ดารงได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษได้เสียสละปกป้องดูแลผืนแผ่นดินมา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ลูกหลานคนไทยต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม มีความรักและสามัคคีกัน ดารงตนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ เพื่อที่จะได้อยู่กัน
อย่างสงบสุข และประเทศจะได้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่นทากิจกรรม
ร่างกายเจริญเติบโต ปลอดภัยของตนเอง
และปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
ตามวัยและมีสุขนิสัย และผู้อื่น
ปลอดภัย
ที่ดี

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. เล่น ทากิจกรรมในการเล่น ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และปฏิบัติกับผู้อื่น อย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และสถานที่แวดล้อมเด็ก
ปลอดภัย
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑. พระมหากษัตริย์ไทย
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
๒.วันสาคัญตาม
อุปกรณ์
ประเพณีไทย
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
๓.บ้านไทย
ประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ ๔. หน้าที่ของเด็กในการ
ใหญ่ ในการขว้าง การจับ การโยน
เป็นพลเมืองดี
การเตะ
๕. ผลไม้เมืองไทย
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอย
๒. เคลื่อนไหวร่างกายใน
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
หลังเป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ กิจกรรมต่างๆโดยใช้การ
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ต้องกางแขน
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
ชีวิตประจาวัน
และทรงตัวได้
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
สัมพันธ์กัน
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้

๓. การมีทักษะใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ

มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงทางทาง/การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

๔. เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง ได้

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

๕. มีมารยาทและปฏิบัตติ น
ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย
เศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย

มาตรฐาน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ ยอมรับความ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เหมือนและความต่าง
อย่างมีความสุขและ ระหว่างบุคคล
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

๘.๑.๑ เล่นและทา
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน
๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

๖. สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับ ๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ผู้อื่นได้
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
๗. สามารถปฏิบัติตนเป็น
มุมเล่นต่างๆ
สมาชิกที่ของสังคม
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

๘. สื่อสาร สนทนาโต้ตอบ
อย่างเข้าใจความหมาย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

๙.เล่าเป็นเรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

9.2.1 อ่านภาพสัญลักษณ์ ๑๐.อ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ จุดเริ่มต้นและจุดจบของ

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้อง
จอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตน หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ของข้อความ

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถ
มีความสามารถใน ในการคิดรวบยอด
การคิดที่เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อความได้

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง

๑๑.เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเองได้

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๑๒. สังเกตและเปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้
๑๓. มีทักษะเชิงคณิตศาสตร์
ในการนับ แสดงจานวน

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

๑๔.จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือ
ประโยคที่มีโครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๑.๔ เรียงลาดับสิ่งของ ๑๕. เรียงลาดับเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ประเพณีสงกรานต์ได้
๕ ลาดับ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา

๑๑.๑ ทางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
๑๖.สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด สื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ความรู้สึกของตนเอง โดย ตนเองต่อผู้อื่นได้
มีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยรักเมืองไทย
วันที่

๑

๒

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
การฝึกทาท่าทางเป็น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้นา ผู้ตาม
หนังสือและตัวหนังสือ
นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. พระราชกรณียกิจ
ของในหลวง
ร.๙ และ ร.๑๐
การเคลื่อนไหวเชิง
วันสาคัญตามประเพณี
สร้างสรรค์ประกอบ
ไทย เช่นวันสงกรานต์
อุปกรณ์
การปฏิบัติตามคาสั่ง
และข้อตกลง

๓

กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การประดิษฐ์เครื่องเขย่า มุมประสบการณ์ใน
จากเศษวัสดุ
ห้องเรียน

๑. การสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ
๒. วาดภาพอิสระด้วย
สีไม้

๑. บ้านไทยมีความ
๑. การสานกระดาษ
สวยงามและมีประโยชน์
ใช้สอย
๒. การนับ การจาแนก
และเปรียบเทียบ
๑-๘

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อประเพณี
ไทย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นน้า เล่นทราย

เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

เกมการละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย ตีวงล้อ

เกมจับคู่ภาพเหมือน
บ้านไทยลักษณะต่างๆ

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
วันสาคัญตามประเพณี
การเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางตามคาบรรยาย ไทย

ศิลปะสร้างสรรค์
การทาว่าวไทย

กิจกรรม

เล่นตามมุม
มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การละเล่นพื้นบ้านของ เกมจับคู่ภาพกับ
ไทย เล่นว่าว
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การเล่นห่วงฮูลาฮูป
ร่วมใจ

๔

การเคลื่อนไหวตามบท
เพลง
๕

การปั้นผลไม้ไทย
หน้าที่ของเด็กใน
การเป็นพลเมืองไทยทีด่ ี

เกมจับคู่ภาพกับจานวน
ที่เท่ากัน 1 – ๘

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๑. การฝึกทาท่าทางเป็นผู้นา ผู้ตาม
๒. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์
๓. การปฏิบัติตามคาสั่งและข้อตกลง
๔. การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางตามคาบรรยาย
๕. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง หน้าที่ของเด็ก

๑. พระมหากษัตริย์ไทย
๒.ประเพณีไทย ๔ ภาค
๓. บ้านไทย
๔. วันสาคัญตามประเพณีไทย
๖. หน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดี

หน่วย
รักเมืองไทย
๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
มุมประสบการณ์
๑. มุมหนังสือ
๒. มุมบล็อก
๓. มุมธรรมชาติ
๔. มุมบ้าน

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นนา เล่นทราย
๓. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ตีวงล้อ
๔. การละเล่นพื้นบ้านของไทย
การเล่นว่าวไทย
๕. การเล่นห่วงฮูลาฮูปร่วมใจ

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. การประดิษฐ์เครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ
๒. การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๓. การสานกระดาษ
๔. การทาว่าวไทย
๕. การปั้นผลไม้ไทย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมภาพตัดต่อประเพณีไทย
๒. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์
๓. เกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านไทยลักษณะต่างๆ
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา)พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๕. เกมจับคู่ภาพกับจานวนที่เท่ากัน ๑ - ๘

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เล่น ทากิจกรรม
ปฏิบัติตามคาสั่ง
และข้อตกลงการ
เป็นผู้นา ผู้ตามกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑.สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างมี
เหตุผลได้

(๓) การฟังเพลง
นิทาน
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๑๗) การคาดเดา คา
วลีหรือประโยค ที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
เที่ยวเมืองไทย
๒. พระมหากษัตริย์ไทย
๓. พระราชกรณียกิจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูสาธิตการทากิจกรรม ฉันเป็นพระราชา โดย มงกุฎกระดาษ
ครูมีมงกุฏกระดาษ ๑ อัน ถ้าครูนาไปสวมที่ใคร
คนนั้นต้องคิดและทาท่าทางให้เพื่อนทาตาม เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุดให้ทุกคนหยุด และให้นามงกุฎ
ไปสวมให้เพื่อนคนใหม่ คิดท่าทางไม่ให้ซ้าคนเดิม
หมุนเวียนเปลี่ยนสลับให้เด็กมาเป็นพระราชา
๒. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๓. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การทากิจกรรมปฏิบัติ
ตามคาสั่งและข้อตกลง
การเป็นผู้นา ผู้ตามกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
1.๑ นาหนังสือนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
มาให้เด็กดูหน้าปกหนังสือ
๑.๒ ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวอะไร
๑.๓ จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
คาดคะเน
๑.๔ ครูอ่านหนังสือ นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
จนจบ โดยชี้คาตรงกับเสียงอ่าน
๑.๕ ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และ
ถามความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครั้งหนึ่ง

สังเกต
๑. การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล

๑. นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์และภาพพระราช
กรณียกิจของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาล
ที่ ๑๐

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๒. สนทนาซักถามเด็กสืบเนื่องจากนิทาน ใน
นิทานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และเมืองไทยเรามี
อะไรที่เรารักและภูมิใจบ้าง
๓. ครูแสดงภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ให้เด็กดู และให้เด็ก
บอกสิ่งที่สังเกตเห็น
๔. เราควรปฏิบัติตนที่แสดงถึงความเคารพ
ในหลวงอย่างไร และให้ทุกคนแสดงความเคารพ
ต่อพระบรมฉายาลักษณ์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
ต่อผู้อื่นได้

(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๓) การทางานศิลปะที่
นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ซ้าหรือแปรรูปแล้วนา
กลับมาใช้ใหม่
(๓) การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของการ

การประดิษฐ์เครื่องเขย่าจากเศษวัสดุ
๑. ให้เด็กหาเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้าน เช่น
กล่องนม กระป๋อง ขวดน้าฯลฯ เมล็ดถั่วเขียวหรือ
สิ่งอื่นที่คล้ายกัน
๒. เด็กตกแต่งเครื่องเขย่าของตนให้สวยงามตาม
จินตนาการ
๓. ใส่เมล็ดถั่วเขียวหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ลงข้างใน
เครื่องเขย่า
๔. ปิดช่องว่างด้วยเศษผ้ารัดด้วยหนังยาง พร้อม
เขย่าได้
๕. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

๑. วัสดุเหลือใช้ เช่น
กล่องนม กระป๋อง ขวด
น้าดื่มพลาสติกฯลฯ
๒. เมล็ดถั่วเขียวหรือสิ่ง
อื่นที่คล้ายกัน
๓. ผ้า
๔. หนังยาง
๕. เศษกระดาษสีสาหรับ
ตกแต่ง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองต่อผู้อื่นได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมกับผู้อื่นได้
๒. สามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ของ
สังคมได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
เขียนที่ถูกต้อง
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
เล่น ตัดสินใจและ
สนามอย่างอิสระ
เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ (๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างอิสระและ
อย่างปลอดภัย
ปลอดภัย

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

4. เด็กเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ ในห้องเรียน
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือนิทานเรื่องตัว
อะไรกาลังมาและหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ สัตว์จาลอง
ต่างๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูพาเด็กไปสนามเล่น ทบทวนกติกาในการ
เครื่องเล่นสนาม
เล่นเครื่องเล่น
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สังเกต
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
สังเกตและ
เปรียบเทียบหา
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล การเล่นภาพตัดต่อ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๖) การต่อของชิ้นเล็ก
เติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์

การประเมิน
พัฒนาการ
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อ เกมภาพตัดต่อประเพณีไทย สังเกต
ประเพณีไทย
การเล่นเกมภาพตัดต่อ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
ประเพณีไทย
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกม
ที่มีอยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายในกิจกรรม
ต่างๆโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัว
ได้
๒. เคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้
๒. มีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
(๓) การฟังเพลง
๑. ความรู้พื้นฐาน
(๔) การพูดแสดง
เกี่ยวกับหนังสือและ
ความคิด ความรู้สึก ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
และความต้องการ
เที่ยวทั่วไทย
(๕) การพูดกับผู้อื่น ๒. วันสาคัญตาม
เกี่ยวกับ
ประเพณีไทย เช่นวัน
ประสบการณ์ของตน สงกรานต์
หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เด็กถือเครื่องเขย่าจากเศษวัสดุที่เด็กประดิษฐ์
ขึ้นเอง
๓. ครูตีกลองหรือใช้เครื่องเคาะจังหวะให้สัญญาน
ให้เด็กๆ เคลื่อนที่อย่างอิสระไปรอบห้องพร้อม
เขย่าอุปกรณ์ของตนเอง
๔. เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กหยุดอยู่กับที่
๕. เริ่มสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางใหม่ทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา

๑. เครื่องเขย่าจากเศษ
วัสดุ
๒. กลองหรือเครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์โดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ

๖. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือ
จากหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองไทย
1.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะนาส่วนประกอบหนังสือทีละหน้า
ได้แก่ ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
๑.๓ ครูชักชวนให้เด็กตั้งคาถามเกี่ยวกับ
หนังสือเรื่องเที่ยวเมืองไทย มีใครทาอะไรบ้าง ไปที่
ไหน เด็กๆเคยทาอะไรเหมือนในนิทานบ้างหรือไม่
๒. ครูนาภาพประเพณีไทยมาให้เด็กดู สนทนา
เรื่องความสาคัญของประเพณีไทยและประเพณีใน
ท้องถิ่นของเรา เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

๑. ภาพหรือแบบจาลอง สังเกต
บ้านทรงไทยแบบต่างๆ ๑. การสื่อสาร สนทนา
๒. หนังสือนิทาน เที่ยว โต้ตอบอย่างเข้าใจ
เมืองไทย
ความหมาย
๒. การมีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๑๙) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมกับผู้อื่นได้
๒. สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ของ
สังคมได้

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๑. นาภาพประเพณีและหนังสือนิทาน
เที่ยวเมืองไทยมาให้เด็กดู
๒. ให้เด็กสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ โดยฉีก
กระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วสร้างเป็นภาพตาม
จินตนาการ
๓. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

๑. กระดาษสาหรับ
วาดเขียน
๒. กระดาษเหลือใช้สี
ต่างๆ
๓. กาว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเอง

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทา
กิจกรรมการเล่นน้า
เล่นทรายอย่าง
ปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ
(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

เกมการศึกษา
เล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์ได้

(๑๓) การจับคู่
การเรียงลาดับเหตุการณ์
การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูพาเด็กไปสนาม ทบทวนข้อตกลง เล่นน้าเล่นทราย และแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่น
ทราย และแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. ครูให้เด็กเลือก เล่นน้า เล่นทราย ตามความ
สนใจ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
อุปกรณ์ และทาความสะอาดตนเอง กลับเข้า
ห้องเรียน

๑. บ่อทราย
๒. บ่อน้า
๓. สนามเล่น
๔. อุปกรณ์ในการเล่นน้า
เล่นทราย เช่น วัสดุจม
ลอย พลั่วตักทราย

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมเรียงลาดับเหตุการณ์ สังเกต
ประเพณีสงกรานต์
การเล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์ประเพณี
สงกรานต์ได้

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่ว
๒. การปฏิบัติตาม
คาสั่งและข้อตกลง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูอธิบายกฏกติกาในการทากิจกรรม
๒. เมื่อครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กค่อยๆ เคลื่อนที่ไป
อย่างช้าๆ ถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กเคลื่อนที่ไป
อย่างเร็ว
๓. ครูกาหนดคาสั่งเพิ่มเติม โดยครูจะมีบัตรภาพ
ตัวเลข ๑ - ๓ ถ้าครูชูเลข ๑ ให้เด็กหยุดยืนตรง ถ้าครู
ชูเลข ๒ ให้เด็กวิ่งไปจับคู่กับเพื่อน ถ้าครูชูเลข ๓ ให้
เด็กนั่งลง
๔. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๕. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตนใน ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
ประสบการณ์
ความเป็นคนไทย
หนังสือและตัวหนังสือ
จากนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๑.สื่อสาร สนทนา (๑๐) การอ่าน
นิทานเรื่องเที่ยวทั่วไทย
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว
โต้ตอบอย่างเข้าใจ หนังสือภาพ นิทาน ๒. บ้านไทยมีความ
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ ฝึกเติมคาด้วยปากเปล่าเมื่อ
ความหมายได้
หลากหลายประเภท สวยงามและมีประโยชน์ อ่านถึงคาที่พบบ่อย
๒. มีทักษะเชิง
รูปแบบ
ใช้สอย
๑.๒ ทากิจกรรมเติมตัวอักษรในคาที่พบบ่อย
คณิตศาสตร์
(๑๓) การสังเกตทิศ ๓. การนับ การจาแนก
เช่นเที่ยวเมือง ไ_ย (เที่ยวเมืองไทย)
ในการนับ
ทางการอ่านตัวอักษร และเปรียบเทียบ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับบ้าน
แสดงจานวน
คา และข้อความ
๑-๘
ไทย จากนิทานโดยใช้คาถามเช่น บ้านของแต่ละคน
เป็นอย่างไร
๒. ครูติดบัตรภาพบ้านไทยบนกระดานและให้เด็ก

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
๒. บัตรตัวเลข ๑ - ๓ การเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่วและการปฏิบัติ
ตามคาสั่งและข้อตกลง

๑. ภาพหรือ
แบบจาลองบ้านไทย
แบบต่างๆ
๒. บัตรตัวเลข ๑ - ๘
๓. หนังสือนิทาน
เที่ยวเมืองไทย

สังเกต
๑.การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การมีทักษะเชิง
คณิตศาสตร์ ในการนับ
แสดงจานวน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
(๘) การนับและ
แสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กระดาษสาหรับสาน
๒. กาว

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนได้

๒. ครูติดบัตรภาพบ้านไทยบนกระดานและให้เด็ก
ออกมาเลือกบ้านไทยที่รู้จักคนละภาพ
๓. ครูให้เด็กเล่นเกมจับคูบ่ ้านแฝด เด็กถือบ้าน
ไทยที่เลือกไว้ ครูเคาะสัญญาณหาคู่แฝด ให้เด็กไป
หาบ้านที่เหมือนกันแล้วนั่งลง และช่วยกันนับว่ามี
กี่หลัง เมื่อนับครบทุกกลุ่มแล้วให้นาภาพมาเรียง
กันจนครบ และให้ไปหยิบตัวเลขจากตะกร้า มา
วางคู่กับภาพบ้าน
๔. ทาซ้าอีก ๔ - ๕ครั้ง ให้หมุนเวียนในจานวน
๑-๘

(๒) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ

การสานกระดาษ
๑. ครูเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเส้นยาวหลากสี
๒. ให้เด็กสานตามแบบเป็นลายขัด
๓. เด็กสานลายตามจินตนาการของตนเอง
๔. เด็กนาผลงานมาส่ง ครูเขียนชื่อให้เด็กเขียน
ตาม และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

กิจกรรมเล่นตามมุม (๑) การเล่นอิสระ
สามารถปฏิบัติตน (๓) การเล่นตามมุม
เป็นสมาชิกที่ของ
ประสบการณ์
สังคม

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ทีด่ ีของสังคม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

สือ่

รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. การเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย ตีวงล้อ เกมการละเล่นพื้นบ้าน
๒. เมื่อเด็กเล่นครบทุกคนแล้วให้เล่นอิสระใน
ของไทย ตีวงล้อ
สนามเด็กเล่นต่อไป
๓. เล่นเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด และ
ทาความสะอาดตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
(๕) การละเล่น
การมีความสุขในการ พื้นบ้านของไทย
เล่นและสารวจ
ธรรมชาติ
เกมการศึกษา
(๑๒) การจับคู่การ
จับคู่และ
เปรียบเทียบสิ่ง
เปรียบเทียบความ ต่าง ๆ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไป

กิจกรรมการเรียนรู้

การจับคู่ภาพเหมือน
บ้านไทยลักษณะต่างๆ

๑. ครูแนะนาและอธิบายการเล่นเกมจับคู่
เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือนบ้านไทยลักษณะต่างๆ
บ้านไทยลักษณะต่างๆ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม 2 - 3 คน ตามความสมัครใจ
มอบเกมใหม่ให้เด็ก 1 กลุ่ม กลุ่มอื่น ๆ เล่นเกมที่มี
อยู่แล้ว
3. หมุนเวียนการเล่นจนหมดเวลา
4. เด็กเก็บเกมภาพศึกษาเข้าที่เดิม

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเล่นเกมการละเล่น
พื้นบ้านของไทย ตีวงล้อ

สังเกต
การจับคู่ภาพเหมือนบ้าน
ไทยลักษณะต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตามคา
บรรยายโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่

กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์
อ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา
วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกัน
จากนิทาน

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
เที่ยวทั่วไทย
๒. วันสาคัญตาม
ประเพณีไทย
๓. การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในโอกาสวัน
สาคัญต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เครื่องเสียง
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. เพลงราวง
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูกาหนดพื้นที่ในห้องให้เป็นสองฝั่งแม่น้า
หากครูพูดว่าลอยกระทงให้เด็กวิ่งไปอยู่ฝั่งหนึ่ง
และทาท่าราวง หากครูพูดว่าสงกรานต์ให้เด็กวิ่ง
ไปอีกฝั่งหนึ่งและทาท่าสาดน้า
๔. ครูเริ่มต้นโดยเปิดเพลงราวงแล้วให้เด็ก
เคลื่อนที่อิสระไปเรื่อยๆ เมื่อครูปิดเพลงพร้อมออก
คาสั่งให้รีบปฏิบัติให้เร็วที่สุด
๕. เล่นซ้าสลับไปมาจนหมดเวลา

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตามคา
บรรยายโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
และทรงตัวได้

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ อ่านพร้อมกันอีกครั้งโดยครูใช้กระดาษปิด
คาให้เด็กทาย เมื่ออ่านคาที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
๑.๓ ให้เด็กเลือกปิดคาเองและให้เพื่อนทาย
2. สนทนากับเด็กจากนิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
มีวันสาคัญอะไรอีกบ้างที่เด็กรู้จัก
๓. ครูนาภาพกิจกรรมในเทศกาลสาคัญต่างๆเช่น

สังเกต
การอ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้

๑. นิทานเรื่องเที่ยว
เมืองไทย
๒. ภาพเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ ของไทย
๓. อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ
สาหรับจาลองเหตุการณ์
เทศกาล

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึก

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเล่นบทบาท
สมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๕) การทางาน
ศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
สามารถอยู่ร่วมใน
ประสบการณ์
สังคมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
วันสงกรานต์ ลอยกระทง ให้เด็กสังเกต และ
สนทนาถึงประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับ
เทศกาลสาคัญต่างๆ
๕. หาอาสาสมัครมาแสดงบทบาทสมมติใน
ประเพณีต่างๆ
ว่าวไทย
๑. ครูสาธิตการทาว่าวไทย ให้เด็กดู
๒. ให้เด็กเลือกกระดาษสีตามความชอบ
๓. เด็กประกอบโครงว่าวโดยใช้ลวดมัด ครูอาจ
ช่วยเพื่อให้มัดแน่น
๔. เมื่อทาเสร็จแล้ว ให้เด็กนาว่าวของตนลงไปเล่น
ในสนาม
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์

สือ่

การประเมินผล

๑. กระดาษสีขนาดเอ ๔
สาหรับตัวว่าว หลากสี
๒. ไม้ทางมะพร้าวทา
โครงว่าว
๓. กาวหรือแป้งเปียก
๔. เชือกสาหรับทาสาย
ว่าว
๕. ลวดเส้นเล็ก
อุปกรณ์มุมประสบการณ์
ในห้อง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้

สังเกต
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(๒) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป

(๑๓) การจับคู่ การ
เกมจับคู่ภาพกับ
เปรียบเทียบและการ สัญลักษณ์(บัตรคา)
เรียงลาดับสิ่งต่างๆ
พร้อมบัตรตรวจสอบ
ตามลักษณะ ความ
ยาว ความสูง น้าหนัก
ปริมาตรเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.การเล่นเกมการละเล่นของไทย เล่นว่าว
๒. เมื่อเด็กเล่นแล้วให้เด็กไปก่อเจดีย์ทรายใน
สนามเด็กเล่นต่อไป
๒. เด็กสร้างสรรค์เจดีย์ทราย (หรือตามแบบที่
ร่วมกันกาหนด) ตามจินตนาการ
๓. ครูให้เด็กช่วยกันลงความเห็นว่าชื่นชอบเจดีย์
ทรายของกลุ่มใดมากที่สุดและคิดวิธีแสดงความ
ชื่นชมเพื่อนๆ
๔. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
๕. ครูให้เด็กล้างมือทาความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่ เกม
จับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ว่าว
๒. อุปกรณ์เล่นทราย

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมใน
การเล่นว่าวและปฏิบัติกับ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อม
บัตรตรวจสอบ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
กิจกรรมเสริม
(๑๔) การอ่านและชี้ ๑. ความรู้พื้นฐาน
ประสบการณ์
ข้อความโดยกวาด
เกี่ยวกับหนังสือและ
๑. อ่านภาพ
สายตาตามบรรทัด
ตัวหนังสือ นิทานเรื่อง
สัญลักษณ์
จากซ้ายไปขวา จาก เที่ยวทั่วไทย
คาพร้อมชี้หรือ
บนลงล่าง
๒. หน้าที่ของเด็กใน
กวาดตามอง
(๑๒) การเห็นแบบ
การเป็นพลเมืองไทยทีด่ ี
จุดเริ่มต้นและจุด อย่างการอ่านที่ถูกต้อง
จบของข้อความได้ (๑๙) การเห็นแบบ
๒. เขียนชื่อของ
อย่างการเขียนที่
ตนเองตามแบบ
ถูกต้อง
เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
๑. เคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบ
เพลง ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เพลงหน้าที่ของเด็ก
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. วิทยุเทป
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูเปิดเพลงหน้าที่ของเด็ก เด็ก ให้เด็กฟัง ๑
รอบ และให้ร้องตาม ๑ รอบ รอบต่อๆไปให้เด็ก
แสดงท่าทางประกอบเพลง
๓. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง ได้

๑.พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
๑. เพลงหน้าที่ของเด็ก
นิทานเรื่องเที่ยวเมืองไทย
๒. หนังสือนิทาน
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทย
เมืองไทยพร้อมกันจนจบ๑รอบ
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชี้ข้อความ
ให้เพื่อนอ่านไปพร้อมกัน
๒. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจ คา วลีหรือ
ประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
๓. สนทนากับเด็กภาพในนิทานมีเด็กดีหรือไม่
๑. ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อเพลง เด็กดีหมายถึง
อะไร ใครทาข้อไหนบ้าง

สังเกต
๑.การอ่านภาพ สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
๒.เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
คาคุ้นเคย
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดง
การสร้างผลงาน
ความคิด ความรู้สึก
ศิลปะอย่างอิสระ ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก และชิ้นงาน
ของตนได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม
มุม
สามารถเลือกมุม
ประสบการณ์ตาม
ความสนใจของ
ตัวเองได้

๑.๒.๒ การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

การปั้น
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์การปั้น ๓อย่าง ดินน้ามัน
ดินเหนียว แป้งโด มาให้เด็กตัดสินใจเลือก
๒. นาผลไม้ไทยของจริงหรือจาลองมาวางให้เด็ก
จับต้อง สัมผัส
๓. เด็กเลือกปั้นผลไม้ไทย ตามความสนใจและ
จานวนตามชอบ

๑. ดินน้ามัน
๒. ดินเหนียว
๓. แป้งโด
๔. แผ่นรองปั้น
๕. ผลไม้จริงหรือผลไม้
จาลอง

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเองได้

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
1. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ แนะนาหนังสือเรื่องเที่ยว
เมืองไทยและหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยเช่น
รูปพระราชกรณียกิจ ประเพณีไทย ผลไม้ไทย
หน้าที่เด็กไทยที่มุมหนังสือ
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔มุมวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์มุมประสบการณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
การเล่นมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ

๒.เด็กรู้ไหมอะไรเป็นสมบัติของชาติ
๓.เรามีวิธีดูแลสมบัติของชาติอย่างไร

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (๓) การเคลื่อนไหว
เล่น ทากิจกรรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และปฏิบัติต่อผู้อื่น (๒) การเล่นและ
อย่างปลอดภัยได้ ทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
เกมการศึกษา
มีทักษะเชิง
คณิตศาสตร์ ใน
การนับ แสดง
จานวน

(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ

จับคู่ภาพกับจานวนที่
เท่ากัน 1 – ๘

๑. ครูแนะนากติกา ในการทากิจกรรม ห่วงร่วมใจ ห่วงฮูลาฮูปหรือห่วง
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นสองแถวยาว ให้เด็กยืนเว้น
เชือกขนาดใหญ่
ระยะห่างกันพอสมควรกับขนาดของห่วงฮูลาฮูป
๓. ครูให้ห่วงฮูลาฮูปกับคนหัวแถวโดยคล้อง
เข้าที่ร่างกาย แล้วให้ส่งต่อไปยังคนถัดไปโดยใช้
ร่างกายแต่ละส่วนขยับ
๔. แถวใดที่ส่งห่วงไปถึงคนสุดท้ายก่อนเป็นผู้ชนะ

สังเกต
การเล่นห่วงฮูลาฮูปร่วมใจ

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่
เกมจับคู่ภาพผลไม้กับจานวนที่เท่ากัน 1 – ๘
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จานวนที่เท่ากัน 1 – ๘

เกมจับคู่ภาพกับจานวน
ที่เท่ากัน 1 – ๘

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ
๑๖. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรูส้ ึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

๑๕. การเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์ได้

๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป

สังคม
๑๓. การมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ ในการนับ แสดงจานวน

๑๒. การสังเกตและเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

๑๑. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเอง

๑๐. การอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความได้

๙. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๘. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

อารมณ์

๗. การสามารถปฏิบัตติ นเป็นสมาชิกที่ของสังคม

๖. การสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

๕. การมีมารยาทและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่างกาย

๔. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

๓. การมีทักษะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆโดยใช้การประสาน
สัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัว

1. การเล่นทากิจกรรมในการเล่นและปฏิบตั ิกับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๒ รักเมืองไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
สติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ

คาอธิบาย

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.

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

๑๖. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรูส้ ึกของ
ตนเองต่อผู้อื่น

๑๕. การเรียงลาดับเหตุการณ์ประเพณีสงกรานต์

๑๔. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป

สังคม
๑๓. การมีทักษะเชิงคณิตศาสตร์ ในการนับ แสดงจานวน

๑๒. การสังเกตและเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

๑๑. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเอง

๑๐. การอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

๙. การเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๘. การสื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

อารมณ์

๗. การสามารถปฏิบัตติ นเป็นสมาชิกที่ของสังคม

๖. การสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่น

๕. การมีมารยาทและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

ร่างกาย

๔. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

๓. การมีทักษะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

๒. การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆโดยใช้การประสาน
สัมพันธ์กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

1. การเล่น ทากิจกรรมในการเล่นและปฏิบตั ิกับผู้อื่น อย่าง
ปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
สติปัญญา

หมายเหตุ

