รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
1. ชื่อชุมชน/สถำนที่สำคัญในชุมชน
1. ชื่อชุมชน
1. ชื่อชุมชนของฉัน
2. สถำนที่ท่องเที่ยวในชุมชน
2. คำขวัญหัวหิน
2. คำขวัญหัวหิน
3. สถำนที่ในชุมชน
3. สถำนทีใ่ นชุมชน (วัดไกลกังวลและตลำด) 3. กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีในชุมชน
- พระรำชวังไกลกังวล
๔ .ประโยชน์ของสถำนที่ในชุมชนและวิธีดูแล 4. กำรคัดแยกขยะ
5. อำชีพในชุมชน
- ตลำด
รักษำควำมสะอำด
- วัด
6. กำรเล่นและทำกิจกรรมด้วยตนเองและ
๕. กำรละเล่นไทย
- โรงเรียน
กับผู้อื่นได้อย่ำงปลอดภัย
๖. กำรเล่นและทำกิจกรรมอย่ำงปลอดภัย
- สถำนีตำรวจ
7. กำรกล้ำแสดงออก
๗. กำรสังเกตเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
- โรงพยำบำล
8. ควำมพอใจในตนเอง
- สถำนีรถไฟ
๘. กำรสังเกตควำมสัมพันธ์
9. กำรชื่นชมและแสงออกทำงศิลปะ ดนตรี
4. ตัวอย่ำงคนในชุมชน
๙. กำรสังเกตรำยละเอียดของภำพ
และกำรเคลื่อนไหว
(เรื่องควำมอดทน โผน กิ่งเพชร)
10. กำรพูดแสดงควำมคิดควำมรู้สึก และ
5. กำรละเล่นไทย
ควำมต้องกำร
6. อำชีพของคนในชุมชน
11. กำรจำแนกจัดกลุ่มรูปทรงเรขำคณิต
- ค้ำขำย
12. กำรสังเกตรำยละเอียดของภำพ
- ประมง
13. จำนวนและควำมสัมพันธ์
- ท่องเที่ยว
14. กำรจัดหมวดหมู่ภำพที่สัมพันธ์กัน
7. กำรคัดแยกขยะ
๘. จัดกลุ่มลักษณะควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆจำก
กำรสังเกต
๙. จับคู่ภำพกับคำ
๑๐. เรียงลำดับเหตุกำรณ์
๑๑. คัดแยกกำรจับกลุ่มและกำรจำแนกสิ่งต่ำงๆ
ลักษณะและรูปร่ำง 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) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
1.1.2 (2) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
(3) กำรปั้น
๑.๑.๔ (๑) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
๑.๑.๕ (๑) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทำง 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) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.1.1 (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(2) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำน 1.1.2 (2) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
สัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
(3) กำรปั้น
ในกำรขว้ำงกำรจับ กำรโยน
๑.๑.๔ (๑) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
กำรเตะ
ประจำวัน
1.1.2 (2) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(3) กำรปั้น
๑.๑.๕ (๑) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
(๕) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร
ทิศทำง ระดับ และพื้นที่
กำรฉีก กำรตัด กำรปะ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อารมณ์
1.2.๑ (๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๒ (๑) กำรเล่นอิสระ
(๓) กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุม
เล่นต่ำงๆ
๑.๒.๔ (๒) กำรเล่นบทบำทสมมติ

สังคม
1.3.๒ (๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงคุ้มค่ำ

อนุบาลปีที่ 2
๑.๑.๔ (๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ
อารมณ์
1.2.๑ (๑) กำรฟังเพลง ร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/
ดนตรี
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(๕) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ
๑.๒.๒ (๑) กำรเล่นอิสระ
(๒) กำรเล่นรำยบุคคลกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
(๓) กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุม
เล่นต่ำงๆ
(๔) กำรเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๓ (๒) ฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(๓) กำรสนทนำและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.๒ (๑) กำรมีส่วนร่วมดูแลรักษำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3

อารมณ์
๑.๒.๑ (๑) กำรฟังเพลง กำรร้องเพลงและแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลงและ
ดนตรี
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(๕) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ
1.2.๒ (๑) กำรเล่นอิสระ
(๒) กำรเล่นรำยบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่
(๓) กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมเล่น
ต่ำงๆ

สังคม
1.3.1 (๒) กำรปฏิบัติตนตำมแนวหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
๑.๓.๓ (๒) กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อำศัยและประเพณีไทย
๑.๓.๔ (๑) กำรร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
๑.๓.๕ (๒) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
๑.๓.๗ (๑) กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน

อนุบาลปีที่ 2
๑.๓.๔ (๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

อนุบาลปีที่ 3
๑.๓.๒ (๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำง
คุ้มค่ำ
(๓) กำรทำงำนศิลปะที่ทำวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วนำกลับมำใช้ใหม่
๑.๓.๓ (๑) กำรปฏิบัติตนในควำมเป็นไทย
(๒) กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นทีอ่ ำศัยและประเพณีไทย
(๕) กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
๑.๓.๔ (๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ
๑.๓.๕ (๒) กำรเล่น กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา
1.4.1 (๓) กำรฟังเพลงนิทำน คำคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องรำวต่ำงๆ
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
ควำมรู้สึกและควำมต้องกำร
1.4.๓ (๒) กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ภำษำ ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ

สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (๒) กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ 1.4.1 (๓) กำรฟัง นิทำน คำคล้องจอง บทร้อย
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
กรอง หรือเรื่องรำวต่ำงๆ
ประสบกำรณ์ของตนเอง
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกและ
(๑๒) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำน
ควำมต้องกำร
ที่ถูกต้อง
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์
(๑๓) กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำน
ของตนเองหรือพูดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ตัวอักษร คำและข้อควำม
ตนเอง
(๗) กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นและ
กำรกระทำต่ำงๆ

รายการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้
รูปร่ำง รูปทรงจำกวัสดุที่
หลำกหลำย
๑.๔.๔ (๒) กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ

๑. กำรเรียงลำดับสั้น – ยำว
๒. จัดหมวดหมู่ภำพกับสัญลักษณ์
๓. จับคู่ภำพเหมือนกัน
๔. นับโดยมีเครื่องเคำะจังหวะ ๑ – ๓
- ทักษะกำรสังเกต
- ประสำทสัมผัสทั้ง ๕
๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
๒. กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง

อนุบาลปีที่ 2
1.4.๒ (๕) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่มและ
กำรจำแนกสิ่งต่ำงๆตำมสัญลักษณ์
และรูปร่ำงรูปทรง
(๖) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และกำรแยกชิ้นส่วน
(๘) กำรนับและแสดงจำนวนสิ่งต่ำงๆ
ในชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่เปรียบเทียบและ
กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำงๆตำม
ลักษณะของควำมยำว ควำมสูง
น้ำหนัก ปริมำตร
๑. กำรจับคู่ภำพกับจำนวน ๑ – ๕
๒. ตำแหน่งทิศทำง ระยะทำง
๓. กำรจำแนกภำพที่สัมพันธ์กัน

อนุบาลปีที่ 3
(๑๘) กำรเล่นเกมทำงภำษำ
1.4.2 (๑) กำรสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งต่ำงๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำง
เหมำะสม
(๕) กำรคัดแยกกำรจัดกลุ่มและกำรจำแนก
สิ่งต่ำงๆลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง
(๖) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และกำรแยกชิ้นส่วน
(๑๔) กำรบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือ
เหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ
๑. นับเรียงลำดับ ๑ – ๒๐
๒. จัดหมวดหมู่ภำพ
๓. เรียงลำดับเหตุกำรณ์

- ทักษะกำรสังเกต
- ทักษะกำรสังเกต
- ประสำทสัมผัสทั้ง ๕
๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
๒. กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง
๒. กำรรู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้ำ ปกใน
บทร้อยกรองหรือเรื่องรำวต่ำงๆ
ผู้วำด ชื่อเรื่อง
๓. กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
๓. กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่ตนสนใจ
๔. กำรเห็นแบบอย่ำงกำรเขียนที่ถูกต้อง
๕. กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด

ชุมชนคือที่ตั้งของบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยของกลุ่มคนหลำยกลุ่มมำอยู่รวมกัน ในพื้นที่เดียวกันมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน
มีกำรปฏิบั ติต นตำมวัฒ นธรรมประเพณี ท้องถิ่น สถำนที่ ส ำคัญ ในชุ มชนมี ทั้ง สถำนที่บริ กำรและสถำนที่ท่อ งเที่ย ว เช่ น บ้ำ น โรงเรี ยน วั ด ตลำด สถำนที่ร ำชกำร
สวนสำธำรณะ ฯลฯ คนในชุมชนมีอำชีพแตกต่ำงกัน เรำเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน จึงควรช่วยกันสร้ำงควำมเจริญให้แก่ชุมชน กำรรักษำควำมสะอำดชุมชนเป็นหน้ำที่ของ
ทุกคน
มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่๑
ร่ำงกำยเจริญเติบโต
ตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

๑.๓ รักษำควำม
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

๑.๓.๑ เล่น ทำ
๑. เล่น ทำกิจกรรมและ ๑.๑.๔ กำรรักษำควำม
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำง
ปลอดภัย
ผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย ปลอดภัย
(๑) กำรปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำง
ปลอดภัย
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมุติ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ
๑.๑.๕ กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่ำงกำยตนเอง
(๑) เคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทำง ระดับและ
พื้นที่

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ชื่อชุมชน
๒. คำขวัญหัวหิน
๓. สถำนที่ในชุมชน
- พระรำชวังไกลกังวล
- ตลำด
- วัด
- โรงเรียน
- สถำนีตำรวจ
- โรงพยำบำล
- สถำนีรถไฟ
๔. ตัวอย่ำงคนในชุมชน
(เรื่องควำมอดทนของโผน
กิ่งเพชร)
๕. กำรละเล่นไทย
๖. อำชีพของคนในชุมชน
- ค้ำขำย
- ประมง

มาตรฐานที่ 2
กล้ำมเนื้อใหญ่และ
กล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
และประสำนสัมพันธ์กัน

2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงคล่องแคล่ว
ประสำนสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

2.1.1 เดินต่อเท้ำ
๒. เดินต่อเท้ำถอยหลัง
ถอยหลังเป็นเส้นตรง เป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ได้โดยไม่กำงแขน
กำงแขน

๑.๑.๑ กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
(๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภำพจิตที่ดีและมี
ควำมสุข

3.2 มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

3.2.1 กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์อย่ำง
เหมำะสม

๓. กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม

1.2.1 กำรเล่น
(1) กำรเล่นอิสระ
(2) กำรเล่นรำยบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์
1.3.5 กำรเล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(2) กำรเล่นและทำงำนร่วม
กับผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทำง
ศิลปะ ดนตรี และกำร
เคลื่อนไหว

4.1 สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ ดนตรี และกำร
เคลื่อนไหว

4.1.1 สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ
4.1.3 สนใจและมี
ควำมสุขและแสดง
ท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี

๔. ชื่นชมผลงำนศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข

1.1.2 กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก
(2) กำรเขียนภำพและกำรเล่น
กับสี
3. กำรปั้น
(5) กำรฉีก กำรตัด กำรปะ
1.2.1 สุนทรียภำพ ดนตรี
(1) กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง
และแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบ
เสียงดนตรี

๕. ร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงอย่ำงมีควำมสุข

- ท่องเที่ยว
๗. กำรคัดแยกขยะ
๘. จัดกลุ่มลักษณะควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำงๆจำกกำรสังเกต
๙. จับคู่ภำพกับคำ
๑๐. เรียงลำดับเหตุกำรณ์
๑๑. คัดแยกกำรจับกลุ่มและ
กำรจำแนกสิ่งต่ำงๆลักษณะ
และรูปร่ำง รูปทรง

(3) กำรเคลื่อนไหวตำม
เสียงเพลงและดนตรี
(4) กำรเล่นบทบำทสมมุติ
(5) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ
มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงำม

5.๔ มีควำมรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 6
6.2 มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และควำม
เป็นไทย

5.๔.๑ ทำงำนที่ได้รับ ๖. ทำงำนที่ได้รับ
๑.๓.๒ มีสว่ นร่วมในกำร
มอบหมำยจนสำเร็จ มอบหมำยจนสำเร็จด้วย รับผิดชอบดูแลรักษำ
ด้วยตนเอง
ตนเองได้
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก
6.2.1 เก็บของเล่น
ของใช้เข้ำที่อย่ำง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๗. เก็บของเล่นของใช้ได้ 1.3.4 กำรมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
อย่ำงเรียบร้อย
มีส่วนร่วมและบทบำท และ
สมำชิกของสังคม
(2) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่
ดีของห้องเรียน

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๘.ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๑.๓.๒ กำรดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำงคุ่มค่ำ

7.1 ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
7.2 มำรยำทตำม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ควำมเป็นไทย

7.1.1 ดูแลรักษำ
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

๙. คัดแยกขยะและทิ้ง
ขยะได้ถูกที่ด้วยตนเอง

1.3.๒ กำรดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(๑) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
ภำยนอกห้องเรียน

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ ๘.๒.๑ เล่นหรือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง ผู้อื่น
ทำงำนร่วมกับเพื่อน
มีควำมสุขและปฏิบัติตน
อย่ำงมีเป้ำหมำย
เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

๑๐. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

มาตรฐานที่ 9
กำรใช้ภำษำสื่อสำรได้
เหมำะสมกับวัย

1๑.ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ
และสนทนำโต้ตอบอย่ำง (๒) ฟังและปฏิบัติตำม
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
คำแนะนำ
เรื่องที่ฟังได้

9.1 สนทนำโต้ตอบและ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
เล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
จบและสนทนำ
โต้ตอบอย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่ำเป็น
เรื่องรำวต่อเนื่องได้

มาตรฐานที่ 10
มีควำมสำมำรถในกำร
คิดที่เป็นพื้นฐำนในกำร
เรียนรู้

10.1 มีควำมสำมำรถใน ๑๐.๑.๑ บอก
กำรคิดรวบยอด
ลักษณะ
ส่วนประกอบกำร
เปลี่ยนแปลง
ควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆจำกกำรสังเกต
โดยใช้ประสำทสัมผัส
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบควำม

๑.๒.๒ กำรเล่น
(๑) กำรเล่นอิสระ
(๒) กำรเล่นรำยบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(๓) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์/มุมเล่นต่ำงๆ

๑๒. เล่ำเป็นเรื่องรำว
ต่อเนื่องได้

(๕) กำรพุดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ของตนอง หรือ
พูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง

๑๓. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบกำร
เปลี่ยนแปลง
ควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆจำกกำรสังเกตโดย
ใช้ประสำทสัมผัส

1.4.2 กำรคิดรวบยอด กำรคิด
อย่ำงมีเหตุผล กำรตัดสินใจและ
กำรแก้ปัญหำ
(5) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม
และกำรจำแนกสิ่งต่ำงๆ
ลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง
(6) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และกำรแยก
ชิ้นส่วน
(13) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ

๑๔. จับคู่และ
เปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

แตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

และกำรเรียงลำดับสิ่งต่ำงๆ
(14) กำรบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำม
ช่วงเวลำ

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยชุมชนของเรา
กิจกรรม
วันที่

1

2

3

4

5

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

เคลื่อนไหวพื้นฐำน
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดย
ใช้อุปกรณ์ลูกบอลขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๑ - ๕ ซม.
เคลื่อนไหวพื้นฐำน
เคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองทิศทำง สูง
กลำง ต่ำ ตำมจังหวะ

สถำนที่สำคัญในชุมชน
- พระรำชวังไกลกังวล

ชุมชนน่ำอยู่
- ตลำด -วัด
- โรงเรียน
- สถำนีตำรวจ
- สถำนีรถไฟ
- โรงพยำบำล
เคลื่อนไหวพื้นฐำน
กำรคัดแยกขยะ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตำม - ขยะแห้ง -ขยะเปียก
- ขยะมีพิษ -ขยะรี
คำสั่งกำรนับเลขเรียง
ไซเคิล
๑ - ๒๐
เคลื่อนไหวพื้นฐำน
อำชีพของคนในชุมชน
- ค้ำขำย
เคลื่อนไหวตำมคำ
- ประมง
บรรยำย
- กำรท่องเที่ยว
เคลื่อนไหวพื้นฐำน
บุคคลสำคัญในชุมชน
โผน กิ่งเพชร
เคลื่อนไหวตำมคำสั่ง
แชมป์นักมวยโลกคน
ผู้นำ – ผู้ตำม
แรกของไทย

ศิลปะสร้างสรรค์

1. ประดิษฐ์ภำพจำก
∆
2. ปั้นดินน้ำมัน

การเล่นตามมุม

การเล่นกลางแจ้ง

เล่นมุมประสบกำรณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนำม
ห้องเรียน

1. ประดิษฐ์ของเล่นจำก เล่นมุมประสบกำรณ์ใน เล่นน้ำ – เล่นทรำย
เศษวัสดุ
ห้องเรียน
2. วำดภำพชุมชนน่ำอยู่

เกมการศึกษา

เกมจัดหมวดหมู่ภำพ
อำชีพของบุคคลและ
เครื่องใช้
เกมตำรำงควำมสัมพันธ์
+ภำพ + สัญลักษณ์ของ
ชุมชน

1. ประดิษฐ์ดอกไม้จำก เล่นมุมประสบกำรณ์ใน เดินถอยหลังบนเส้นตรง จับคู่ภำพกับคำ
ฝำขวดน้ำดื่ม
ห้องเรียน
2. กำรหยดสีบน
กระดำษเปียก
1.สร้ำงภำพโดยฉีก ตัด
ปะ อำชีพบุคคลในฝัน
2. กำรเป่ำสี

เล่นมุมประสบกำรณ์ใน วิ่งเปี้ยว
ห้องเรียน

1. ฉีกปะภำพกำงเกงชุด เล่นมุมประสบกำรณ์ใน เดินกะลำ
กีฬำ
ห้องเรียน
2. กำรพิมพ์ภำพจำก
สีน้ำ/แท่นหมึก

เรียงลำดับเหตุกำรณ์
(1 – ๕)
ภำพตัดต่อนักกีฬำ
นักมวย,วิ่ง,ปั่นจักรยำน
6 - 8 ชิ้น

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหว เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ลูก
บอลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕ ซม.
๒. เคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองทิศทำง
สูง กลำง ต่ำ ตำมจังหวะ
๓.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตำมคำสั่งกำรนับเลข
เรียง ๑ – ๒๐
๓. เคลื่อนไหวตำมคำบรรยำย
๔. เคลื่อนไหวตำมคำสั่งผู้นำ – ผู้ตำม

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๑. สถำนที่สำคัญในชุมชน(พระรำชวังไกลกังวล)
๒. ชุมชนน่ำอยู่(ตลำด วัด โรงเรียน สถำนีตำรวจ สถำนีรถไฟ
และโรงพยำบำล)
๓. กำรคัดแยกขยะ(ขยะแห้ง,ขยะเปียก,ขยะมีพิษ,ขยะรีไซเคิล)
๔. อำชีพคนในชุมชน(ค้ำขำย ประมง และกำรท่องเที่ยว)
๕. บุคคลสำคัญในชุมชน (ควำมอดทนของโผน กิ่งเพชร แชมป์
นักมวยโลกคนแรกของไทย)

๑. ประดิษฐ์ภำพจำก..........,ปั้นดินน้ำมัน
๒. ประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุ,วำดภำพชุมชน
น่ำอยู่
๓. ประดิษฐ์ดอกไม้จำกฝำของน้ำดื่ม,กำรหยดสี
บนกระดำษเปียก
๔. สร้ำงภำพโดยฉีก ตัด ปะ อำชีพบุคคลในฝัน,
กำรเป่ำสี
๕. ฉีกปะภำพกำงเกงชุดกีฬำ
- กำรพิมพ์ภำพจำกสีน้ำมัน/แท่นหมึก

หน่วย
ชุมชนของเรา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- เล่นมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน

๑. เล่นเครื่องเล่นสนำม
๒. เล่นน้ำ – เล่นทรำย
๓. เดินถอยหลังเป็นเส้นตรง
๔. วิ่งเปี้ยว
๕. เดินกะลำ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมจัดหมวดหมู่ภำพอำชีพของบุคคลและ
เครื่องใช้
๒. เกมตำรำงควำมสัมพันธ์ + ภำพ +
สัญลักษณ์ของชุมชน
๓. จับคู่ภำพคำ
๔. เรียงลำดับเหตุกำรณ์ (๑ - ๕)
๕. ภำพตัดต่อภำพกำร์ตูน นักมวย ,วิ่ง ,
ปั่นจักยำน ๖ - ๘ ชิ้น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหว
อย่ำงมีควำมสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) กำรเคลื่อนไหว
ตำมเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ
ประสบการณ์
(๒) ฟังและปฏิบัติ
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
ตำมคำแนะนำ
สนทนำโต้ตอบอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้

สถำนที่สำคัญใน
ชุมชน
- พระรำชวังไกล
กังวล

การประเมิน
พัฒนาการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐำน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยไปทั่ว
บริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญำณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้นทันที
2. ครูแนะนำกิจกรรมส่งบอล โดยให้เด็กยืนเป็น
วงกลม
3. ครูนำลูกบอลมำให้เด็กโดยมำให้ส่งต่อไปรอบวง
เมื่อได้ยินสัญญำณหยุดให้เด็กที่มีลูกบอลอยู่ในมือ
ออกจำกกำรเล่นและให้เด็กคนอื่นๆเล่นต่อไป

1. เครื่องเคำะ
จังหวะ
2. ลูกบอลขนำด
ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง ๕ ซม.

สังเกต
กำรร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวอย่ำงมี
ควำมสุข

1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคำขวัญ “อำเภอหัวหิน”
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนำโดยให้เด็กเล่ำ
ประสบกำรณ์เดิมเกี่ยวกับพระรำชวังไกลกังวล คือ
บ้ำนของพ่อ
3. ครูเล่ำประวัติพระรำชวังไกลกังวลให้เด็กฟัง
พร้อมภำพประกอบ
๔. ให้เด็กอำสำสมัครออกมำเล่ำถึงควำมภำคภูมิใจ
ที่อยู่ในชุมชนของบ้ำนพ่อ
๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุปประวัติพระรำชวังไกล
กังวล

1. คำขวัญ
“อำเภอหัวหิน”
2. ภำพพระรำชวัง
ไกลกังวล

สังเกต
กำรกล้ำพูด
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสมบำง
สถำนกำรณ์

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (5) กำรฉีก กำรตัด
1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคำคล้องจอง
ชื่นชมผลงำนศิลปะของ
กำรปะ
“บ้ำนทรำยทอง”
ตนเองและผู้อื่นอย่ำงมี
2. ครูแนะนำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
- กำรประดิษฐ์ภำพจำก ∆ 
ควำมสุข
- กำรปั้นดินน้ำมันอิสระ
3. ให้เด็กทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2 กิจกรรมตำม
ควำมสนใจ
4. ในระหว่ำงที่เด็กทำกิจกรรมครูคอยให้คำแนะนำ
กำรใช้ดินน้ำมัน กำรตัด กำรปะ และอุปกรณ์ในกำร
ตัด กำรปะ
5. เมื่อเวลำหมดครูให้สัญญำณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนำเสนอผลงำนของตนเอง
และบอกควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) กำรเล่นอิสระ
1. ครูแนะนำมุมประสบกำรณ์กติกำและวิธีกำรเล่น
ขออนุญำตหรือรอคอยเมื่อ (2)กำรเล่นรำยบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตำมควำมสนใจ
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตำมมุมประสบกำรณ์ตำม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
(2) กำรปฏิบัตติ น
ควำมสนใจ อย่ำงน้อย 4 มุม เช่น
เป็นสมำชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชำติศึกษำ - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมกำรศึกษำ
3. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (2) กำรเล่น
1. ครูแนะนำ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยด้วยกำรสะบัด
เล่นทำกิจกรรมและ
รำยบุคคล กลุ่มย่อย
มือ ,เท้ำ หมุนไหล่ กระโดเพื่ออบอุ่นร่ำงกำยและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำง
และกลุ่มใหญ่
แนะนำกิจกรรม กำรกระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำ
ปลอดภัยด้วยตนเองได้
2. ครูแนะนำเครื่องเล่นและวิธีกำรเล่นเครื่องเล่น
สนำม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. กระดำษ A4
๒. กระดำษสีต่ำงๆ
๓. สีเทียน
๔. ดินน้ำมัน
๕. จำนรองผลงำน

สังเกต
กำรชื่นชมผลงำน
ศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข

อุปกรณ์จำกมุม
ประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
กำรขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำร
สิ่งของของผู้อื่นโดยมี
ผู้ชี้แนะได้

1. เครื่องเล่น
สนำม

สังเกต
กำรเล่นทำกิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เกมจัด
หมวดหมู่
2. เกมกำรศึกษำ
ชุดเดิม

สังเกต
กำรจับคู่และ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

3. ให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนำมตำมควำมสนใจ
4. ครูคอยดูแลควำมปลอดภัยในกำรเล่นเครื่องเล่น
สนำม
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 2
ลักษณะขึ้นไปได้

(1) กำรสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบกำร
เปลี่ยนแปลงและ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆ โดยใช้ประสำท
สัมผัสอย่ำงเหมำะสม

จัดกลุ่มลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำงๆ
จำกกำรสังเกต

1. ครูแนะนำเกมจัดหมวดหมู่ภำพอำชีพของบุคคล
และเครื่องใช้
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมกำรศึกษำชุดเดิม
3. ครูให้สัญญำณหมดเวลำ เด็กเก็บเกมกำรศึกษำ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
ร่วมกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุข

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) กำรเคลื่อนไหว
ตำมเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กล้ำพูดกล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม

(1) กำรปฏิบัติตนใน
ควำมเป็นไทย
(2) กำรปฏิบัติตนตำม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่อยู่อำศัยและ
ประเพณีไทย

ชุมชนน่ำอยู่
- ตลำด
- วัด
- สถำนีตำรวจ
- สถำนีรถไฟ
- โรงพยำบำล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐำน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยไป 1. เครื่องเคำะจังหวะ
2. เพลง “ชุมชนของ
ทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะ เมื่อได้ยิน
เรำน่ำอยู”่
สัญญำณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้น
ทันที
2. ครูแนะนำเพลง “ชุมชนของเรำน่ำอยู่” ให้เด็ก
ร่วมกันร้องเพลง
๓. ครูให้สัญญำณหยุด ให้นักเรียนทำท่ำเคลื่อนไหว
ตำมทิศทำง สูง กลำง ต่ำ

สังเกต
กำรร่วมกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุข

1. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจอง “ชุมชน
ของเรำ”
2. ครูให้เด็กเล่ำเรื่องที่ไปถำมผู้ปกครองมำเกี่ยวกับ
สถำนที่ในชุมชน
3. ครูนำภำพสถำนที่ในชุมชนให้เด็กดู เช่น ภำพ
ตลำด วัด สถำนีตำรวจ โรงพยำบำล สถำนีรถไฟ
ฯลฯ และร่วมกันสนทนำถึงสถำนที่เหล่ำนั้นโดยใช้
คำถำม
- ในชุมชนมีสถำนที่อะไรบ้ำง
- เรำไปทำบุญที่ไหน
- โรงพยำบำล คืออะไร
- เรำไปซื้ออำหำรที่ไหน
- ใครไปทำงำนที่สถำนีตำรวจ ฯลฯ
4. ครูและเด็กร่วมกันทบทวน คำคล้องจอง
“ชุมชนของเรำ”

สังเกต
กำรกล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม

1. คำคล้องจอง
“ชุมชนของเรำ”
2. ภำพสถำนที่ใน
ชุมชน
- ตลำด
- วัด
- สถำนีตำรวจ
- สถำนีรถไฟ
- โรงพยำบำล

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) กำรใช้วัสดุและ
1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคำคล้องจองชุมชนของเรำ
ชื่นชมผลงำนศิลปะของ
สิ่งของอย่ำงคุ้มค่ำ
2. ครูแนะนำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
ตนเองและผู้อื่นอย่ำงมี
- กำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุ
ควำมสุข
- กำรวำดภำพชุมชนอิสระ
3. ให้เด็กทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2 กิจกรรมตำม
ควำมสนใจ
4. ในระหว่ำงที่เด็กทำกิจกรรมครูคอยให้คำแนะนำ
กำรใช้สีเทียน กำรใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และอุปกำรณ์
ในกำรประดิษฐ์เศษวัสดุ
5. เมื่อเวลำหมดครูให้สัญญำณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนำเสนอผลงำนของตนเอง
และบอกควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) กำรเล่นอิสระ
1. ครูแนะนำมุมประสบกำรณ์กติกำและวิธีกำรเล่น
ขออนุญำตหรือรอคอยเมื่อ (2) กำรเล่นรำยบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตำมควำมสนใจ
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตำมมุมประสบกำรณ์ตำม
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
(2) กำรปฏิบัติตนเป็น
ควำมสนใจ อย่ำงน้อย 4 มุม เช่น
สมำชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชำติศึกษำ - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมกำรศึกษำ
3. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่น
(2) กำรเล่นรำยบุคคล
1. ครูแนะนำข้อตกลงและอุปกรณ์ในกำรเล่นน้ำเล่น
กลางแจ้ง
กลุ่มย่อย และ
ทรำย พร้อมทั้งแนะนำวิธีกำรเล่นอย่ำงปลอดภัย
เล่น ทำกิจกรรมและ
กลุ่มใหญ่
2. ให้เด็กเล่นน้ำ เล่นทรำย โดยมีครูดูแลอย่ำง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำง
ใกล้ชิด
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดำษ
2. เศษวัสดุ
3. กำว
4. สีเทียน

สังเกต
กำรชื่นชมผลงำนศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข

อุปกรณ์จำกมุม
ประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
กำรขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำรสิ่งของ
ของผู้อื่นโดยมีผู้ชี้แนะ

1. อุปกรณ์ใน
สังเกต
กำรเล่นน้ำ-เล่นทรำย กำรเล่น ทำกิจกรรม
2. นกหวีด
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จัดกลุ่มลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ
จำกกำรสังเกตได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(1) กำรสังเกต
ลักษณะส่วนประกอบ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆโดยประสำท
สัมผัส

จัดกลุ่มลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำงๆจำก
กำรสังเกต

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บของและทา
ความสะอาดร่างกาย
1. ครูแนะนำเกมตำรำงควำมสัมพันธ์ภำพและ
สัญลักษณ์ชุมชนของเรำ
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมกำรศึกษำชุดเดิม
3. ครูให้สัญญำณหมดเวลำ เด็กเก็บเกมกำรศึกษำ

สือ่

1. เกมตำรำง
ควำมสัมพันธ์ภำพ
และสัญลักษณ์
ชุมชนของเรำ
2. เกมกำรศึกษำ
ชุดเดิม

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
กำรจัดกลุ่มลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งต่ำงๆจำกกำรสังเกต

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (1) กำรเคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ
กับที่
ร่วมกิจกรรมกำร
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวประกอบเพลง เคลื่อนที่
และดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุขด้วยตนเองได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คัดแยกขยะและทิ้งขยะ
ได้ถูกที่ด้วยตนเองได้

1. กิจกรรมพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ
อย่ำงอิสระตำมจังหวะเคำะเมื่อได้ยินสัญญำณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร / เป็นนก
/เป็นกระต่ำย / เป็นไก่ / เป็นหมู / เป็นแมว
3. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรเป็นสัตว์ 1
ชนิด ครูเคำะสัญญำณหยุด แล้วให้เด็กนับเลข
เรียงลำดับ 1 – ๒0
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อย่ำทิ้งต้องเก็บ”
2. ครูและเด็กร่วมกันสนทนำเรื่องกำรทิ้งขยะ
3. ครูนำภำพถังขยะและขยะแต่ละชนิดมำให้เด็กดู
เช่น - ถังขยะแห้ง
สีเหลือง
- ถังขยะเปียก สีเขียว
- ถังขยะมีพิษ
สีแดง
- ถังขยะรีไซเคิล สีน้ำเงิน
4. ครูอธิบำยประเภทของขยะแต่ละชนิดแล้วให้
เด็กฝึกแยกขยะโดยนำขยะไปทิ้งลงถังให้ถูกต้อง
5. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “อย่ำทิ้งต้องเก็บ”
และร่วมกันสรุปควำมแตกต่ำงของขยะแต่ละ
ประเภท

(5) กำรคัดแยก
กำรจักกลุ่มและ
กำรจำแนกสิ่งต่ำงๆ
ลักษณะและรูปร่ำง
รูปทรง

กำรคัดแยกขยะ
- ขยะแห้ง
- ขยะเปียก
- ขยะมีพิษ
- ขยะรีไซด์เคิล

สือ่
เครือ่ งเคำะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
กำรร่วมกิจกรรม
กำรเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุข

1. เพลง “อย่ำทิ้งต้อง สังเกต
เก็บ”
กำรคัดแยกขยะและทิ้ง
2. รูปภำพถังขยะ
ขยะได้ถูกที่
- ถังขยะแห้ง
สีเหลือง
- ถังขยะเปียก สีเขียว
- ถังขยะมีพิษ สีแดง
- ถังขยะรีไซเคิล
สีน้ำเงิน
3. ถังขยะ (ของจริง)

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (๒) กำรใช้วัสดุและ
1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “อย่ำทิ้งต้องเก็บ”
๑. ชื่นชมผลงำนศิลปะ สิ่งของเครื่องใช้อย่ำง
2. ครูแนะนำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
ของตนเองและผู้อื่นอย่ำง คุม้ ค่ำ
- กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกฝำขวดน้ำดื่ม
มีควำมสุข
- กำรหยดสีบนกระดำษเปียก
๒. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
3. ให้เด็กทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2 กิจกรรมตำม
อย่ำงประหยัดและ
ควำมสนใจ
พอเพียงด้วยตนเอง
4. ในระหว่ำงที่เด็กทำกิจกรรมครูคอยให้
คำแนะนำกำรใช้สีน้ำ กำรใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และ
อุปกำรณ์ในกำรประดิษฐ์เศษวัสดุ
5. เมื่อเวลำหมดครูให้สัญญำณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนำเสนอผลงำนของตนเอง
และบอกควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) กำรเล่นอิสระ
1. ครูแนะนำมุมประสบกำรณ์กติกำและวิธีกำรเล่น
ขออนุญำตหรือรอคอย (2) กำรเล่นรำยบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตำมควำมสนใจ
เมื่อต้องกำรสิ่งของของ กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตำมมุมประสบกำรณ์ตำม
ผู้อื่นด้วยตนเองได้
(2) กำรปฏิบัติตนเป็น
ควำมสนใจ อย่ำงน้อย 4 มุม เช่น
สมำชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชำติศึกษำ - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมกำรศึกษำ
3. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เพลง “อย่ำทิ้งต้อง
เก็บ”
2. เศษวัสดุฝำขวดน้ำ
ดื่มแต่ละชนิด
3. กำว
4. สีน้ำ

สังเกต
๑. กำรชื่นชมผลงำน
ศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
๒. กำรใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำงประหยัด
และพอเพียง

อุปกรณ์จำกมุม
ประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
กำรขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำรสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่กำง
แขนด้วยตนเองได้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและ
ควำมเหมือนของสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) กำรเล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น
กำรจับคู่ภำพกับคำ
(13) กำรจับคู่กำร
เปรียบเทียบกำรรียง
ลำดับสิ่งต่ำงๆ

กำรจับคู่ภำพกับคำ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสำธิตกำรเดินต่อเท้ำถอยหลังบนเส้นตรงให้เด็กดู ๑. เชือกฟำง
๒. นกหวีด
2. ให้เด็กเข้ำแถวหันหลังยืนบนเส้นตรงต่อกัน เว้น
ระยะ 3 ก้ำวต่อจำกเพื่อน
3. จำกนั้นให้เด็กเดินต่อเท้ำถอยหลังบนเส้นตรงไป
เรื่อยๆจนถึงจุดหมำย

สังเกต
กำรเดินต่อเท้ำถอยหลัง
เป็นเส้นตรงโดยไม่กำง
แขน

1. ครูแนะนำเกมกำรจับคู่ภำพกับคำ
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมกำรศึกษำชุดเดิม
3. ครูให้สัญญำณหมดเวลำ เด็กเก็บเกมกำรศึกษำ

1. เกมภำพจับคู่ภำพ
กับคำ
2. เกมกำรศึกษำชุด
เดิม

สังเกต
จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่ำงมีควำมสุข
ด้วยตนเองได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) กำรเคลื่อนไหว
ตำมเสียงเพลงและ
ดนตรี
(5) กำรพูดกับผู้อื่น อำชีพของคนใน
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ ชุมชน
ของตนเอง หรือพูด
- ค้ำขำย
เรื่องรำวเกี่ยวกับ
- ประมง
ตนเอง
- กำรท่องเที่ยว

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) กำรเขียนภำพ
ชื่นชมผลงำนศิลปะของ
และกำรเล่นกับสี
ตนเองและผู้อื่นอย่ำงมี
ควำมสุขด้วยตนเองได้

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
กำรร่วมกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุข

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐำน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยไปทั่ว
บริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญำณ
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้นทันที
2. ครูแนะนำเพลง “โตขึ้นหนูจะเป็นอะไร” ให้เด็ก
ร่วมกันร้องเพลง และแสดงท่ำทำงประกอบเพลงอย่ำง
อิสระ

1. เครื่องเคำะ
จังหวะ
2. เพลง “โตขึ้น
หนูจะเป็นอะไร”

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “โตขึ้นหนูจะเป็น
อะไร” พร้อมทำท่ำทำงประกอบเพลง
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนำและแสดงควำมคิดเห็น
ในกำรปฏิบัติตนตำมเนื้อเพลง
3. ครูนำภำพอำชีพต่ำงๆมำให้เด็กดู
4. ให้เด็กเล่นบทบำทสมมุติตำมอำชีพ
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับอำชีพและ
ควำมสำคัญของอำชีพโดยใช้คำถำม ใคร ทำอะไร ที่
ไหน เมื่อไร

เพลง “โตขึ้นหนู
จะเป็นอะไร”

สังเกต
กำรเล่ำเป็นเรื่องรำว
ต่อเนื่อง

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “โตขึ้นหนูอยำกเป็น
อะไร”
2. ครูแนะนำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
- สร้ำงภำพโดยกำรฉีก ตัด ปะ อำชีพบุคคลในฝัน
- กำรเป่ำสี

1. เพลง “โตขึ้น
หนูอยำกเป็น
อะไร”
2. กระดำษ A4
3. เศษกระดำษสี
โปสเตอร์อ่อน

สังเกต
กำรชื่นชมผลงำนศิลปะ
ของตนเองและผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเล่นตามมุม
ขออนุญำตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้

(1) กำรเล่นอิสระ
(2) กำรเล่นรำยบุคคล
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่
(2) กำรปฏิบัติตนเป็น
สมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง
เล่นทำกิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(1) เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) กำรเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

3. ให้เด็กทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2 กิจกรรมตำมควำม
สนใจ
4. ในระหว่ำงที่เด็กทำกิจกรรมครูคอยให้คำแนะนำ
กำรใช้สีน้ำ กำรใช้สีเทียน และอุปกำรณ์ในกำรวำด
ภำพและเป่ำสี
5. เมื่อเวลำหมดครูให้สัญญำณเด็กช่วยกันเก็บของ
6. ให้เด็กนำเสนอผลงำนของตนเอง
และบอกควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน
1. ครูแนะนำมุมประสบกำรณ์กติกำและวิธีกำรเล่นใน
แต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตำมควำมสนใจ
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตำมมุมประสบกำรณ์ตำม
ควำมสนใจ อย่ำงน้อย 4 มุม เช่น
- มุมธรรมชำติศึกษำ - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมกำรศึกษำ
3. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย

4. กรรไกร
5. หลอด
6. สีน้ำ

1 ครูสำธิตวิธีกำรเล่นและแนะนำข้อตกลงในกำร
วิ่งเปี้ยวอย่ำงปลอดภัย
2.ให้เด็กเข้ำแถววิ่งเปี้ยวที่ละคนจนครบ
3. เมื่อครูให้สัญญำณหมดเวลำเด็กทาความสะอาด
ร่างกาย

1. สนำมโรงเรียน สังเกต
2. นกหวีด
กำรเล่น ทำกิจกรรม
3. ผ้ำเช็ดหน้ำ
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัยด้วย
ตนเอง

อุปกรณ์จำกมุม
ประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
กำรขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำร
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 2
ลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(14) กำรบอกและ
กำรเรียงลำดับ
เรียงลำดับกิจกรรม
เหตุกำรณ์ ๑ - ๕
หรือเหตุกำรณ์ตำม
เหตุกำรณ์
ช่วงเวลำ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนำเกมเรียงลำดับเหตุกำรณ์เกี่ยวกับอำชีพ
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมไป
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมกำรศึกษำชุดเดิม
3. ครูให้สัญญำณหมดเวลำ เด็กเก็บเกมกำรศึกษำ

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เกมเรียงลำดับ สังเกต
เหตุกำรณ์
กำรจับคู่และ
เกี่ยวกับอำชีพ
เปรียบเทียบควำม
2. เกมกำรศึกษำ แตกต่ำงและควำม
ชุดเดิม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบ 2 ลักษณะขึ้นไป
สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
ร่วมกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอย่ำงมีควำมสุข
กล้ำพูด กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
(๒) ฟังและปฏิบัติ
ประสบการณ์
ตำมคำแนะนำ
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนำโต้ตอบอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังด้วยตนเองได้

บุคคลสำคัญใน
ชุมชน(ควำมอดทน
ของโผน กิ่งเพชร)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ เครื่องเคำะจังหวะ
อย่ำงอิสระตำมจังหวะเคำะเมื่อได้ยินสัญญำณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
2. ครูขออำสำสมัคร 3 คน มำเป็นผู้นำ โดยให้ผู้นำ
แต่ละคนมีชื่อเป็นผลไม้ เช่น ชมพู่ มะม่วง
มะละกอ
3. ให้ผู้นำ และผู้ตำมปฏิบัติตำมคำสั่ง
- ชมพู่ ให้เด็กกระโดดตบ 3 ครั้ง
- มะม่วง ให้เด็กย่ำเท้ำอยู่กับที่ 2 ครั้ง
- มะละกอ ให้เด็กผงกศีรษะ 5 ครั้ง
4. ให้เด็กปฏิบัติตำม ข้อ 3 ซ้ำอีก

สังเกต
กำรร่วมกิจกรรม
กำรเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอย่ำงมี
ควำมสุข
กล้ำพูด กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม

1. ครูและเด็กร่วมกันท่องคำคล้องจอง “คำขวัญ
อำเภอหัวหิน”
2. ครูและเด็กร่วมกันฝึกกำรชกลม นับ 1,2,3
3. ครูนำภำพบุคลสำคัญที่มีชื่อเสียงด้ำนกีฬำของ
อำเภอหัวหินมำให้เด็กดูและเล่ำเรื่อง โผน กิ่ง
เพชร ซึ่งเป็นชำวหัวหินผู้สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกีฬำชก
มวยให้กับประเทศไทย
4. เด็กและครูร่วมสนทนำถึงนักมวยดังของอำเภอ
หัวหิน

สังเกต
กำรฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนำโต้ตอบ
อย่ำงต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

1. คล้องจอง
“คำขวัญอำเภอ
“หัวหิน”
2. ภำพโผน กิ่งเพชร

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) กำรเขียนภำพ
1. ครูแนะนำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
และกำรเล่นกับสี
- ฉีกปะภำพกำงเกงชุดกีฬำ
(3) กำรปัน้
- กำรพิมพ์ภำพจำกสีน้ำ / แท่นหมึก
(5) กำรฉีก กำรตัด
2. ให้เด็กทำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 2 กิจกรรมตำม
กำรปะ
ควำมสนใจ
3. ในระหว่ำงที่เด็กทำกิจกรรมครูคอยให้
คำแนะนำกำรฉีก ตัด ปะ กำรใช้สีน้ำและ
อุปกำรณ์ในกำรฉีก ตัดปะ และกำรพิมพ์ภำพด้วย
สีน้ำ / แท่นหมึก
4. เมื่อเวลำหมดครูให้สัญญำณเด็กช่วยกันเก็บของ
5. ให้เด็กนำเสนอผลงำนของตนเอง
และบอกควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน
กิจกรรมการเล่นตามมุม (1) กำรเล่นอิสระ
1. ครูแนะนำมุมประสบกำรณ์กติกำและวิธีกำรเล่น
ขออนุญำตหรือรอคอยเมื่อ (2) กำรเล่นรำยบุคคล
ในแต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นตำมควำมสนใจ
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตำมมุมประสบกำรณ์ตำม
ด้วยตนเองได้
(2) กำรปฏิบัติตนเป็น
ควำมสนใจ อย่ำงน้อย 4 มุม เช่น
สมำชิกที่ดีของ
- มุมธรรมชำติศึกษำ - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมกำรศึกษำ
3. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเล่นเข้ำที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเล่น
(1) ปฏิบัติตนในควำม
1. ครูแนะนำ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยด้วยกำร
กลางแจ้ง
เป็นไทย
สะบัดมือ ,เท้ำ หมุนไหล่ กระโดดเพื่ออบอุ่น
1. เล่นและทำงำนร่วมกับ (5) กำรละเล่น
ร่ำงกำย
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
พื้นบ้ำนของไทย
2. แนะนำกิจกรรม กำรเดินกะลำ
2. ขออนุญำตรอคอยเมื่อ (7)ขออนุญำตหรือรอ
3. ครูให้เด็กเดินกะลำในสนำมและครูคอยดูแลกำร
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่นได้ คอยเมื่อต้องกำร
เล่นอย่ำงใกล้ชิด
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สร้ำงผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิดควำมรู้สึก
ของตนเองได้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เศษกระดำษสี
โปสเตอร์อ่อนสีต่ำงๆ
2 ภำพชุดกีฬำ
3. สีน้ำ/แท่นหมึก

สังเกต
กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึก

อุปกรณ์จำกมุม
ประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
กำรขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำรสิ่งของ
ของผู้อื่น

๑. กะลำ เป็นคู่ตำม
ควำมเหมำะสม
๒. นกหวีด

สังเกต
1. กำรเล่นและทำงำน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
2. ขออนุญำตรอคอย
เมื่อต้องกำรสิ่งของของ
ผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ตนเองได้
4. เมื่อครูให้สัญญำณหมดเวลำเด็กเก็บอุปกรณ์ให้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เรียบร้อยและเข้ำแถวไปทำควำมสะอำดร่ำงกำย

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆตำม
ลักษณะด้วยตนเองได้

กำรต่อของชิ้นเล็กเติม เกมภำพตัดต่อ
ในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และกำรแยกชิ้นส่วน

1. ครูแนะนำเกมภำพตัดต่อนักมวย วิ่ง ปั่น
1. เกมภำพตัดต่อ
จักรยำน
2. เกมกำรศึกษำชุด
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม เดิม
ทีแ่ นะนำไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกมกำรศึกษำชุด
เดิม
3. ให้เด็กเก็บเกมกำรศึกษำ

สังเกต
กำรจับคู่และ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
ลักษณะ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๔. กำรจับคู่และเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงและควำมเหมือนของสิ่งต่ำงๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

ด้านสังคม
๑๓. กำรบอกลักษณะส่วนประกอบกำร
เปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆจำก
กำรสังเกตโดยใช้ประสำทสัมผัส

๑๒. กำรเล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง

๑๐. กำรเล่นหรือทำงำนร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
1๑. กำรฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนำโต้ตอบ
อย่ำงต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

๙. กำรคัดแยกขยะและทิ้งขยะถูกที่ด้วยตน

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. กำรใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

๗. กำรเก็บของเล่นของใช้อย่ำงเรียบร้อย

๖. กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จด้วย
ตนเอง

๕. กำรร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
อย่ำงมีควำมสุข

ด้านร่างกาย

๔. กำรชื่นชมผลงำนศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข

๓. กำรกล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม

๒. กำรเดินต่อเท้ำถอยหลังเป็นเส้นตรง
โดยไม่กำงแขน

๑. กำรเล่น ทำกิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๔ ชุมชนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
คาอธิบาย
ชื่อ-สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรำยบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรำยสัปดำห์ระบุลำดับคุณภำพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
พอใช้ ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑๔. กำรจับคู่และเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงและควำมเหมือนของสิ่งต่ำงๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

๑๓. กำรบอกลักษณะส่วนประกอบกำร
เปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆจำก
กำรสังเกตโดยใช้ประสำทสัมผัส

ด้านสังคม

๑๒. กำรเล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง

ด้านอารมณ์และจิตใจ
๘. กำรใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง
๙. กำรคัดแยกขยะและทิ้งขยะได้ถูกที่ด้วย
ตนเอง
๑๐. กำรเล่นหรือทำงำนร่วมกับเพื่อนอย่ำง
มีเป้ำหมำย
1๑. กำรฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนำ
โต้ตอบอย่ำงต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

๗. กำรเก็บของเล่นของใช้อย่ำงเรียบร้อย

๖. กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ
ด้วยตนเอง

๕. กำรร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงอย่ำงมีควำมสุข

ด้านร่างกาย

๔. กำรชื่นชมผลงำนศิลปะของตนเองและ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข

๓. กำรกล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม

๒. กำรเดินต่อเท้ำถอยหลังเป็นเส้นตรง
โดยไม่กำงแขน

๑. กำรเล่น ทำกิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

