
  

 

  

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 

 
รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 

สาระที่ควรเรียนรู้ 1. ส่วนประกอบของต้นไม้ 
2. ลักษณะส่วนประกอบของต้นไม้ 
3. การเจริญเติบโตของต้นไม้  
4. ประโยชน์ของต้นไม้ 
5. การดูแลต้นไม้ 
 

1. ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ 
2. รูปร่างและลักษณะของใบไม้  
3. การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้ 
4. ประโยชน์ของต้นไม้ 
5. การประกอบอาหารจากพืช 
 

1. ชื่อและลักษณะของต้นไม้ 
2. การจ าแนกประเภทของต้นไม้  
(ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ) 
3. การทดลองการดูดน  าของราก  
และหน้าที่ของราก  
4. การบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ 
5. โทษของการท าลายป่า 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี  
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 อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ประสบการณ์ส าคัญ ร่างกาย 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
ในการกลิ งบอล การโยนบอล 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(1)การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด 
การปะ 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื นที่ 
อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
1.2.2 การเล่น 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่ม

ร่างกาย 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื อใหญ่ในการรับบอล 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ 
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร  การตัด 
การปะ และการร้อยวัสดุ 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื นที่ 
 
อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
1.2.2 การเล่น 

ร่างกาย 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(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 ระดับและพื นที่ 
 
 
อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ 
1.2.2 การเล่น 



  

 

  

รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(4) การร้องเพลง 
สังคม 
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
 
 
 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง 
หรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย  
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 
สังคม 
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 
 
 
 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง .
หรือเรื่องราวต่างๆ 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน 

(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย  
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
 
สังคม 
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(14) การอ่านและชี ข้อความ โดยกวาด



  

 

  

รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
(6) การต่อของชิ นเล็กเติมในชิ นใหญ่ 
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ นส่วน 
(8) การนับและแสดงจ านวนสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
(13) การจับคู่ ตามลักษณะ รูปร่าง และ
จ านวน 
 

(8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น  าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
 

สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนของสิ่งต่างๆ 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย  

คณิตศาสตร ์ 1. การนับปากเปล่า 1 - 5 
2. นับและแสดงจ านวน 1 - 2 

1. การเปรียบเทียบจ านวน มาก - น้อย 
2. ต าแหน่ง บน - ล่าง 
3. การนับปากเปล่า 1 - 10 
4. นับและแสดงจ านวน 1 - 5 
 

1. การเปรียบเทียบจ านวน มาก - น้อย 
2. ต าแหน่ง บน-กลาง-ล่าง 
3. ทิศทาง ซ้าย - ขวา 
4. การนับปากเปล่า 1 - 20 
5. นับและแสดงจ านวน 1 - 9 



  

 

  

รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
วิทยาศาสตร์ - ทักษะการสังเกต - ทักษะการสังเกต 1. ทักษะการสังเกต 

2. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
 

การพัฒนาทางภาษาและการรู้
หนังสือ 

1. การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  
2. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ 
 

1. การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
ค าแนะน า 
2. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  

1. การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
ค าแนะน า 
2. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
แนวคิด 

ป่าไม้เป็นพื นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่และพืชเล็กๆ ต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะและธรรมชาติต่างกัน ประกอบด้วย ราก ล าต้น กิ่ง ก้าน ดอก ใบ และผล ซ่ึงมีหน้าที่ต่างกัน 
ป่าไม้มีหลายประเภท มีคุณค่าต่อโลกและสิ่งมีชีวิตมากมาย เป็นแหล่งก าเนิดแม่น  าล าธารช่วยดูดซับน  าฝนไม่ให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน และป้องกันน  าท่วมเป็นที่อยู่
ของสัตว์ป่า ผู้คนได้อาศัยป่าในการด ารงชีวิต จึงควรอนุรักษ์ป่าไว้ 

 
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1  
ร่างกาย
เจริญเติบโต 
ตามวัยและ 
มีสุขนิสัยที่ดี 

1.3 รักษา
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น 
 

1.3.1 เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

1. เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื นที่ 
1.2.2 การเล่น 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่ม
ใหญ ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

1. ชื่อและลักษณะ 
ของต้นไม้ 
2. การจ าแนก
ประเภทของต้นไม้  
(ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ) 
3. การทดลองการดูด
น  าของราก และ
หน้าที่ของราก  
4. การบ ารุงดูแล 
รักษาต้นไม้ 
5. โทษของการ 
ท าลายป่า 
6. การเปรียบเทียบ
จ านวน มาก - น้อย 
7. ต าแหน่ง  
บน-กลาง-ล่าง 
8. ทิศทาง ซ้าย - ขวา 
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มาตรฐานที่ 2  
กล้ามเนื อใหญ่
และกล้ามเนื อ
เล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน 

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 
 
 
2.2 ใช้มือ-ตา 
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ นจากพื นได้ 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

2. รับลูกบอลที่กระดอนขึ นจากพื น
ได้ 
 
 
 
 
 
 
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 
 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพื นที่ 
 
 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

9. การนับปากเปล่า  
1 - 20 
10. นับและแสดง
จ านวน 1 - 9 
 
 

มาตรฐานที่ 4  
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรี  และ
การเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
 
 
4.1.3 สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี 
 

4. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้ 
 
 
5. สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรีได้ 
 
 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื อเล็ก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(3)การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
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  ในทิศทาง ระดับและพื นที่ 
มาตรฐานที่ 7  
รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

6. ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้ 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 

มาตรฐานที่ 8 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

8.2 การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 

8.2.1 เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

7. เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมายได้ 

1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

มาตรฐานที่ 9  
ใช้ภาษาสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับ
วัย 
 

9.1 สนทนาโต้
ตอนและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ  
 
 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 

8. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องท่ีฟังได้ 
 
 
 

1.4.1 การใช้ภาษา 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์
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9.2 อ่าน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

 
 
 
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ 
ค าด้วยการชี หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

 
 
 
9. อ่านค าด้วยการชี หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความได้ 

ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(14) การอ่านและชี ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 

มาตรฐานที่ 10  
มีความสามารถ
ในการคิดที่เป็น
พื นฐานในการ
เรียนรู้ 

10.1 มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส  
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 
2 ลักษณะขึ นไป 
 
 
10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั งแต่  
2 ลักษณะขึ นไปเป็นเกณฑ์ 

10. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
 
 
 
11.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของ 
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต 
พบได้ 
 
 
 
12. จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั งแต่ 2 ลักษณะขึ นไปเป็น
เกณฑ์ได้ 

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 (1) การสังเกตลักษณะ  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(8) การนับและแสดงจ านวน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนของสิ่งต่าง ๆ 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ 
การเรียงล าดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ  
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
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10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย  
5 ล าดับ 
 

 
 
13. เรียงล าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับได้ 
 
 
 

จ าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 
 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
 

มาตรฐานที่ 12  
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
การแสดงหา
ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

12.2 มี
ความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

14. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้ 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  หน่วยต้นไม้ที่รัก  

 

วันที่ กิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ เล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

1 - เคลื่อนไหวพื นฐาน 
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงต้นไม้ 
 

- ชื่อและลักษณะของต้นไม้ - วาดภาพสีเทียน   
- ตัดกระดาษรูปใบไม้ต่อเติม
ตามจินตนาการ 

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์  

- เกมรับบอล
กระดอนจากพื น 
 

- เกมสังเกต
รายละเอียด 
ภาพต้นไม้ 

2 - เคลื่อนไหวพื นฐาน 
- เคลื่อนไหวตามค าสั่ง 

- การจ าแนกประเภทของ
ต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ) 

- พิมพ์ภาพจากนิ วมือเป็น 
รูปต้นไม้   
- พับสี 

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์   

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 

- เกมพื นฐาน 
การบวก 1 ถึง 9 

3 - เคลื่อนไหวพื นฐาน 
- เคลื่อนไหวประกอบ 
ค าบรรยาย 

- การทดลองการดูดน  าของ
ราก และหน้าที่ของราก  
 

- ศิลปะแบบร่วมมือประดิษฐ์
ต้นไม้จากเศษวัสดุ 
 

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์    

- เกมลิงชิง 
ลูกบอลกระดอน 
จากพื น 
 

- เกมเรียงล าดับ 
ภาพการเจริญเติบโต
ของพืช 

4 - เคลื่อนไหวพื นฐาน 
- เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์ 

- การบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ - ปั้นดินน  ามัน   
- เป่าสี 
 

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์  
 

- เล่นน  าเล่นทราย - เกมจับคู่ต้นไม้กับ
ผลไม ้
 
 
 

5 - เคลื่อนไหวพื นฐาน 
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงต้นไม้ใหญ ่ 

- โทษของการท าลายป่า - โมบายรูปใบไม้ - เล่นตามมุม
ประสบการณ์  

- มอญซ่อนใบไม้ 
 
 

- เกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์ 
 
 

 



  

 

  

 
ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย หน่วยต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย 
ต้นไม้ที่รัก  

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 

1. เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้ 
2. เคลื่อนไหวตามค าสั่ง 
3. เคลื่อนไหวประกอบค าบรรยาย 
4. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ 
5. เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้ใหญ่ 

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
1. ชื่อและลักษณะของต้นไม้ 
2. การจ าแนกประเภทของต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ) 
3. การทดลองการดูดน  าของราก และหน้าที่ของราก  
4. การบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ 
5. โทษของการท าลายป่า 
 

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม 
 

การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
1. เกมสังเกตรายละเอียดภาพต้นไม้ 
2. เกมพื นฐานการบวก 1-9 
3. เกมเรียงล าดับภาพการเจริญเติบโตของพืช 
4. เกมจับคู่ต้นไม้กับผลไม้ 
5. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 
 

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 

 
1.  เกมรับบอลกระดอนจากพื น  
2. เล่นเครื่องเล่นสนาม 
3. เกมลิงชิงลูกบอลกระดอนจากพื น 
4. เล่นน  าเล่นทราย 
5. มอญซ่อนใบไม้ 

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 

1. วาดภาพสีเทียนและตัดกระดาษรูปใบไม้ต่อเติม 
ตามจินตนาการ 
2. พิมพ์ภาพจากนิ วมือเป็นรูปต้นไม้และพับสี 
3. ศิลปะแบบร่วมมือประดิษฐ์ต้นไม้จากเศษวัสดุ  
4. ปั้นดินน  ามันและเป่าสี 
5. โมบายรูปใบไม้ 
 



  

 

  

  
แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี
ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 
  

 1. กิจกรรมพื นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั นทันที 
2. ครูแนะน าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงต้นไม้  
3. ให้เด็กร้องเพลงต้นไม้ ตามครูทีละวรรค 
 2 – 3 ครั ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จ าได้ 
4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลงต้นไม้  
5.เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ  2  ซ  า   
2 – 3 ครั ง 
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนเพ่ือ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลงต้นไม้ 
 

สังเกต 
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี  
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้ 
 
 
 
2. อ่านค าด้วยการ
ชี หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) การฟังเพลง 
นิทาน ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ 
 
 
(5) การพูดกับผู้อ่ืน
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 
(14) การอ่านและชี 
ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวาจากบน
ลงล่าง 
 

ชื่อและลักษณะของ
ต้นไม้ 
ไม้ดอก คือ ไม้ที่ปลูกไว้
เพ่ือใช้ดอกเป็น
ประโยชน์ เช่น ประดับ
ตกแต่งจัดสวน 
ไม้ผล คือ ต้นไมท้ี่มลีูก
เป็นผลสามารถ 
รับประทานได้  
ไม้ใบ คือ ไม้ที่ปลูกไว้
เพ่ือใช้ใบเป็นประโยชน์ 

1. ครูอ่านเนื อเพลงชมไพรให้เด็กอ่านตาม 
2. เด็กร้องเพลงชมไพรตามครูทีละวรรค 
 จนเด็กส่วนใหญ่จ าได้แล้วสนทนาเก่ียวกับ 
เนื อเพลง 
3. เด็กเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับต้นไม้
และป่าไม้ที่เคยพบ 
4. เด็กดูภาพต้นไม้พร้อมทั งเล่นปริศนาค าทาย
เกี่ยวกับต้นไม้ 
5. เด็กตอบปริศนาค าทายเกี่ยวกับต้นไม้ 
อะไรเอ่ย.. ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน ใบอ่อนใช้สูบ 
 (ต้นจาก) 
อะไรเอ่ย....เด็กๆนุ่งผ้า เมื่อชราเปลือยกาย  
 (ต้นไผ่) 
อะไรเอ่ย... ต้นเท่าล าเรือใบห่อเกลือไม่มิด  
 (ต้นสน, ต้นมะขาม) 
อะไรเอ่ย... ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ มะละกอ 
ก็ไม่ใช่   (ต้นตาล) 
6. ครูน าบัตรภาพต้นไม้เช่น ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ
มาให้เด็กดูพร้อมทั งสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับชื่อของ
ต้นไม้ว่าชื่ออะไรบ้าง รวมทั งลักษณะส าคัญของ
ต้นไม้ 3 ประเภท 
 

1. แผนภูมเิพลงชมไพร 
2. ภาพป่าหลายๆแบบ
และภาพสิ่งต่างๆที่มีอยู่
ในป่า เช่น ต้นไม้ สัตว์ 
น  าตก 
3. ปริศนาค าทาย
เกี่ยวกับต้นไม้ 
 

สังเกต 
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง 
2. การอ่านค าด้วยการชี 
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ 
 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
1. สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้ 
2. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 

(5) การท ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ 
(5) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร  การตัด 
การปะ  

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ และตัดกระดาษ
เป็นรูปใบไมส้ร้างภาพต่อเติมตามจินตนาการ 
2. ครูแนะน าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน าเสนอผลงาน 
 
 
 

1. กระดาษวาดภาพ 
2. สีเทียน 
3. กรรไกรปลายมน 
4. กระดาษติดภาพใบไม้ 
5. กาว 
 

สังเกต 
1. ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
2. การใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง 
 

กิจกรรมเล่น 
ตามมุม 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

 1. ครแูนะน ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น 
 - มุมหนังสือ                - มุมบล็อก            
 - มุมเกมการศึกษา        - บทบาทสมมติ       
 - มุมเครื่องเล่นสัมผัส     - มุมธรรมชาติศึกษา 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
รับลูกบอลที่
กระดอนขึ นจาก
พื นได้ 

(2)การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(4) การเคลื่อนไหว   
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื อ

 1. เด็กยืนเป็นวงกลมเตรียมความพร้อมร่างกาย
โดยครูเป็นผู้น าให้เด็กปฏิบัติตาม 
2. อาสาสมัครออกมาเป็นผู้น าในการท าท่าทาง
เตรียมความพร้อมร่างกาย ประมาณ 3 – 4 คน
และให้เพ่ือนปฏิบัติตาม 

1. ลูกบอล 
2. นกหวีด 

สังเกต 
การรับลูกบอลที่กระดอน
ขึ นจากพื น 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ใหญ่ในการรับบอล 3. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมรับบอลกระดอนจากพื น 

4. เด็กยืนเรียงแถวตอนลึก หันหน้าเข้าหาครู 
 ครูยืนห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร  
5. ครูโยนบอลบอลให้กระดอนจากพื น 1 ครั งแล้ว
ให้เด็กคนที่ 1 รับ เมื่อเด็กรับแล้วก็โยนบอลให้
กระดอนขึ นจากพื น 1 ครั งส่งให้ครู แล้ววิ่งไป
ต่อท้ายแถว 
6. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 5 จนครบทุกคน 
7. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั นเรียน 
 

เกมการศึกษา 
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 

(1) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ 
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
 

การสังเกตรายละเอียด
ส่วนประกอบ 
ของต้นไม้ 
 

 

1. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมทั งสาธิตวิธีการเล่น
เกมศึกษารายละเอียดภาพต้นไม้ 
2. แบ่งเดก็เป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 
กลุ่มรับเกมที่แนะน าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมศึกษา
รายละเอียดภาพต้นไม้ 
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ีหลังเลิก
เล่นแล้ว 
 

1. เกมศึกษา
รายละเอียดภาพต้นไม้ 
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา 

สังเกต 
การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

 



  

 

  

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  2  หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ 
และดนตรีได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 
  
 

 1. กิจกรรมพื นฐานโดยเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เช่น 
ก้มตัวไปด้านล่าง เงยหน้าขึ นข้างบน ยืดตัวให้สูง 
ย่อตัวลง ฯลฯ และเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น 
วิ่งทางซ้าย - ขวา เดินด้วยปลายเท้าไป 
ข้างหน้า - ข้างหลัง ฯลฯ ประกอบจังหวะที่      
ครูเคาะ และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
เคลื่อนไหว 
ในท่านั นทันท ี 
2. ครูแนะน าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
ค าสั่งให้เด็กฟัง โดยให้เด็กยืนอิสระรอบๆ
ห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปรอบๆห้องตามจังหวะการ
เคาะช้า – เร็ว และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดให้เด็ก
หยุดเคลื่อนไหวทันที และฟังค าสั่งจากครู ดังนี  
    - กระโดดข้ามต้นไม้ล้ม 
    - เขย่งสัมผัสใบไม้  
    - ก้มตัวให้พ้นกิ่งไม้  
    - กระโดดไปทางซ้ายของต้นไม้ 
    - กระโดดไปทางขวาของต้นไม้ 
               ฯลฯ 
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ 2 – 3 นาที จับคู่นวดไหล่เบาๆ 
เพ่ือเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. นกหวีด 
 

สังเกต 
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี 
 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั งแต่ 2 ลักษณะ
ขึ นไปเป็นเกณฑ์ได้ 
 
 
 
 
 

(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 
(5) การคัดแยก การ
จัดกลุ่ม และจ าแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 
และรูปร่าง รูปทรง 

การจัดกลุ่ม จ าแนก
ประเภทของต้นไม้ คือ 
ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล 

1. ครูน าบัตรภาพไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล มาให้เด็กดู 
และทบทวนชื่อและลักษณะของต้นไม้ 3 ประเภท 
และให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล 
ว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร 
2. คละบัตรภาพต้นไม้ 3 ประเภทให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันจ าแนกบัตรภาพออกเป็นประเภทไม้ดอก 
ไม้ใบและไม้ผล โดยน าบัตรภาพไปติดบน
กระดาษบรู๊พประจ ากลุ่มของตน ดังนี  

แผนภูมิแสดงจ านวนไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล 
ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ใบ 

   

รวม รวม รวม 
3. เด็กเปรียบเทียบจ านวนของไม้ดอก ไม้ผลและ
ไมใ้บจากตารางแผนภูมิว่าชนิดใดมีจ านวนมาก  
ชนิดใดมีจ านวนน้อย และเขียนตัวเลขลงใน 
ช่องรวม 

1. กระดาษบรู๊พแผนภูมิ 
2. บัตรภาพไม้ดอก  
ไม้ผล ไม้ใบเท่าจ านวน
กลุ่ม 
 

สังเกต 
การจ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ตั งแต่ 2 
ลักษณะขึ นไปเป็นเกณฑ์ 
 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้ 
 

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี 
(5) การท ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ 
 

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
พิมพ์ภาพจากนิ วมือเป็นรูปต้นไม้ และพับสี 
2. ครูแนะน าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ  

1. กระดาษวาดภาพ 
2. สีน  า 
3. ฟองน  า 
4. ผ้าเช็ดมือ 
5. พู่กัน 
 

สังเกต 
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมเล่น 
ตามมุม 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเล่นรายบุคคล 
กลุม่ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

 1. ครแูนะน ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจซึ่งควรจัดอย่างน้อย ๔ มุม เช่น 
 - มุมหนังสือ             - มุมบล็อก            
 - มุมเกมการศึกษา     - บทบาทสมมติ       
 - มุมเครือ่งเล่นสัมผัส  - มุมธรรมชาติศึกษา 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 
  

 1. ครูแนะน าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั งแนะน าวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย 
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั นเรียน 

เครื่องเล่นสนาม 
 
 
 
 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 

เกมการศึกษา 
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบได้ 

(8) การนับและแสดง
จ านวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ 
 

การนับและแสดง 
จ านวน 1 - 9 

1. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมทั งสาธิตวิธีการเล่น
เกมพื นฐานการบวกจ านวน 1 - 9 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 
กลุ่มรับเกมที่แนะน าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมพื นฐานการบวก
จ านวน 1 – 9 

1. เกมพื นฐานการบวก
จ านวน 1 - 9 
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา 

สังเกต 
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ีหลังเลิก

เล่นแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที ่3 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
สนใจ มีความสุข
และแสดง 
ท่าทาง / 
เคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ 
และดนตรีได้ 

 (1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพื นที่ 
 (3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(8) การนับและ
แสดงจ านวน 
  
 

 1. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง
อิสระตามเสียงดนตรีบรรเลง เมื่อเพลงหยุดให้หยุดการ
เคลื่อนไหวในท่านั นทันที  
2. เด็กท าท่าตามจินตนาการของตนเอง โดยฟังค าบรรยาย 
“เด็กๆ เดินเข้าไปในป่า ในระหว่างทางมีก่ิงไม้หักขวางทางอยู่  
จึงกระโดดข้ามก่ิงไม้ เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็มองเห็นต้นมะม่วง
มากมายนับได้ 1 2 3 จนถึง 20 ต้น  (ครูบอกให้เด็กนับปาก
เปล่า) มาถึงต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีลูกดกมาก เด็กๆ  นับได้ 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 ลูก (ครูให้เด็กหยิบของเล่นชิ นเล็ก ๆ ให้ได้ 9 
ชิ น) แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ ไปพบกับหมูป่าตัวใหญ่  หมูป่าตัว
ใหญรู่ปร่างน่ากลัวมาก จึงรีบวิ่งหนีหมูป่าไปแอบอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ 
เมื่อหมูป่าวิ่งไปทางอ่ืน เด็กๆจึงรีบเดินกลับบ้านทันที 
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนราบพักผ่อน เพ่ือ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดนตรีบรรเลง 
2. ค าบรรยาย  
 

สังเกต 
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหวประกอบ 
จังหวะ และดนตรี 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้
วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเองได้ 
2. บอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆ จาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
 
 
 

 (4) การมีส่วนร่วม
ในการรวบรวม
ข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 
 
(1) การสังเกต
ลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

การทดลองการดูดน  า
ของราก และหน้าที่
ของราก 

1. ครูน าต้นไม้มา 2 กระถาง กระถางที่ 1 ต้นไม้ที่มีรากเกาะติด
อยู่ในดิน กระถางที่ 2 ต้นไม้ที่ไม่มีรากอยู่ในดิน 
2. อาสาสมัคร 1 คนออกมาดึงต้นไม้ออกจากกระถาง 2 มือ
พร้อมๆ กัน แล้วบอกความรู้สึกจากการดึงต้นไม้ออกจาก
กระถางว่ามีความรู้สึกอย่างไร ต้นไม้ในกระถาง 2 ใบต่างกันไหม 
3. ครูสรุปเพิ่มเติมถึงหน้าที่ของราก คือ  
   (1) ยึดล าต้นให้ติดกับดิน 
   (2) ดูดน  าและอาหารไปเลี ยงล าต้น 
4. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมสาธิตวิธีการทดลองการดูดน  าของ
รากต้นกระสัง ต้นเทียน หรือต้นไม้ที่สามารถทดลองการดูดน  า
ของรากได้ 
5. เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันทดลองการดูดน  าของรากต้นกระสัง
หรือต้นเทียน 
6. เด็กบันทึกผลการทดลองโดยการวาดภาพ พร้อมน าเสนอ
ข้อมูล  
7. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการทดลองและหน้าที่ของราก 
 

1. ต้นไม้ 2 กระถาง 
2. ต้นกระสัง       
ต้นเทียน หรือต้นไม้ที่
มีน ามาทดลองการดูด
น  าของรากได้ 
3. น  าสีใส่ไปในขวด
แก้วเท่ากับจ านวน
กลุ่ม  
4. กระดาษบันทึกผล
การทดลอง 
 

สังเกต 
1. การค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง 
2. การบอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(3) การท าศิลปะ
แบบร่วมมือ  
 

 1. ครูแนะน ากิจกรรมการท าศิลปะแบบร่วมมือโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือท าต้นไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
๒. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล่อง กระดาษวารสาร กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ฯลฯ 
๓. ครูแนะน าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1. กระดาษวาดภาพ 
2. สีเทียน, ดินสอสี 
3. เศษวัสดุ เช่น 
กล่อง กระดาษ
วารสาร กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กิ่งไม้ 

สังเกต 
การเล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๔. เด็กแต่ละกลุ่มออกแบบผลงานและลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน ไดผ้ลงานตามความคิดของทุกคน 
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และน าเสนอผลงาน 

ใบไม้แห้ง ฯลฯ 
 

กิจกรรมเล่น 
ตามมุม 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้ 

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้ 
บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย 
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

 1. ครแูนะน ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ 
ซ่ึงควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น 
  - มุมหนังสือ             - มุมบล็อก            
  - มุมเกมการศึกษา     - บทบาทสมมติ       
  - มุมเครื่องเล่นสัมผัส  - มุมธรรมชาติศึกษา 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัย 

กิจกรรม
กลางแจ้ง 
รับลูกบอลที่
กระดอนขึ นจาก
พื นได้ 
 
 

 (2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(4) การเคลื่อนไหว
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื อใหญ่ใน 
การรับบอล 
 

 1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยให้เด็กวิ่งอยู่กับที่ และ 
ก้มตัวลงแตะข้อเท้าสลับซ้ายขวา  10 ครั ง 
2. ครูอธิบายและสาธิตการรับส่งลูกบอล 
3. เด็กจับคู่ รับ – ส่งลูกบอล ตามความถนัดของตนเอง 
4. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมลิงชิงบอลกระดอนจากพื น 
ดังนี  
   (1) เด็กจับมือเป็นวงกลม 1 วง (ขนาดตามความเหมาะสม) 
   (2) ครูขออาสาเด็ก 1 คน เป็นลิง คอยแย่งลูกบอลที่เพ่ือน
โยนลงพื น 
   (3) เด็ก ๆ จะโยนลูกบอลให้กระดอนกับพื นก่อนส่งให้เพ่ือน
พร้อมทั งเรียกชื่อเพ่ือนไปด้วย 

1. เกมลิงชิงลูกบอล
กระดอนจากพื น 
2. ลูกบอล 
3. นกหวีด 
 

สังเกต 
การรับลูกบอลที่
กระดอนขึ นจากพื น 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

4.  ถ้าลิงแย่งบอลได้ คนที่โยนลูกบอลให้เพ่ือนต้องมาเป็นลิง
แทน 
5. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ลูกบอลเข้าแถวท าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั นเรียน 

เกมการศึกษา 
เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 
ล าดับได้ 

(9) การ
เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวน
ของสิ่งต่างๆ 
 

การเจริญเติบโต 
ของต้นไม้ 

1. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมทั งสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงล าดับ
การเจริญเติบโตของต้นไม้ 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่
แนะน าใหมไ่ปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก
กลุ่มต้องไดเ้ล่นเกมเรียงล าดับการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาหลังเลิกเล่นแล้ว 

1. เกมเรียงล าดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ 
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา 

สังเกต 
การเรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที ่4 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ 
และดนตรีได้ 

(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์ 
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 
  
 

 1. กิจกรรมพื นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรเีมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั นทันที 
2. ครูแนะน าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบใบไม้ให้เด็กฟัง โดยให้เด็ก
เคลื่อนไหวบริเวณรอบห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะ 
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบใบไม้ไปรอบๆห้องตามจังหวะการเคาะ 
ช้าหรือเร็ว และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดให้เด็กหยุด
เคลื่อนไหวในท่านั นทันทีและฟังค าสั่งจากครู ดังนี  
    - วางใบไม้ไว้บนศีรษะ 
    - วางใบไม้ไว้ที่ข้างล่างใต้เท้า 
    - วางใบไม้ไว้ที่กลางล าตัวเสียบไว้ที่เอว 
    - แลกใบไม้กับเพ่ือนที่อยู่ใกล้  
                ฯลฯ 
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3. ซ  าอีก 
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพ่ือเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
 
 
 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. ใบไม้ 
3. นกหวีด 
 

สังเกต 
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และ
ดนตรี 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน 
(4) การเพาะปลูกและ
ดูแลต้นไม้ 
(1) การส ารวจสิ่ง
ต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
 
 

การบ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ 
 

1. ให้เด็กพูดค าคล้องจอง “ป่าแสนสวย” ตามครู
ทีละวรรค 2 – 3 ครั ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จ าได้ 
แล้วสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื อหาค าคล้องจอง 
2. ครสูนทนาเก่ียวกับประสบการณ์การปลูกต้นไม้
และการดูแลรักษาต้นไม้ โดยมีการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
3. เด็กไปส ารวจแปลงเพาะปลูก และต้นไม้ต่างๆ 
ในบริเวณโรงเรียนที่ครูเตรียมไว้มีทั งแปลงที่รดน  า
พรวนดิน และแปลงที่ต้นไม้ขาดน  า ให้เด็กสังเกต
ความแตกต่างว่าเกิดอะไรขึ น 
4. เด็กๆ ช่วยกันตอบค าถามต่อไปนี  
   - ถ้าต้นไม้ไม่ได้รับน  าหลายๆ วัน ต้นไม้จะเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด 
   - เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรที่เห็นต้นไม้เหี่ยวเฉา 
   - เด็กๆ จะท าอย่างไรไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉา  
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่องการบ ารุงดูแล
รักษาต้นไม้ และร่วมกันท่องค าคล้องจอง  
“ป่าแสนสวย” 
 
 
 
 
 

1. ค าคล้องจอง  
ป่าแสนสวย 
2. แปลงผักที่รดน  า
พรวนดิน และแปลงผักที่
ต้นไม้ขาดน  า  
 
 

สังเกต 
การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้ 

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
 

 
 
 

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
ปั้นดินน  ามัน และเป่าสี 
2. ครูแนะน าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน าเสนอผลงาน 
 

1. ดินน  ามัน 
2. กระดาษ A4 
3. สีน  า 
3. หลอดเป่าสี 
 

สังเกต 
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

กิจกรรมล่น 
ตามมุม 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(1) การเล่น 
เครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ 
บล็อก 
(2) การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
  

 1. ครแูนะน ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น 
 - มุมหนังสือ                -  มุมบล็อก            
 - มุมเกมการศึกษา        - บทบาทสมมติ       
 - มุมเครื่องเล่นสัมผัส   
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 
 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 

 1. ครูแนะน าข้อตกลงในการเล่นเล่นน  า เล่นทราย
พร้อมทั งแนะน าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย 
2. เด็กเล่นเล่นน  าเล่นทรายตามความสนใจโดยมี
ครูดูแลอย่างใกล้ชิด 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน  า เล่นทราย
เข้าแถวท าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั นเรียน 
 

 อุปกรณ์การเล่นน  า 
เล่นทราย 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 

เกมการศึกษา 
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบได้ 

(13) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ. 
 
 

ความสัมพันธ์ของต้นไม้
กับผลไม้ 

1. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมทั งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจับคูต่้นไม้กับผลไม้ 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 
กลุ่มรับเกมที่แนะน าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ เล่นเกม
การศึกษา 
ชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคูต่้นไม้กับ
ผลไม ้
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว 
 

1. เกมจับคูต่้นไม้กับ
ผลไม ้
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา 

สังเกต 
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 

 
 
 

 
 
 
 



  

 

  

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี
ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(2) การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

 1. กิจกรรมพื นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั นทันที 
2. ครูแนะน าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ต้นไม้ใหญ่ ให้เด็กฟัง 
3. เด็กร้องเพลงต้นไม้ใหญ่ ตามครูทีละวรรค   
    2 – 3 ครั ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จ าได้ 
4. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้แต่ละ
กลุ่มออกแบบท่าทางตามจินตนาการประกอบ
เพลง  
5. เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบเพลง
ต้นไม้ใหญ่ ที่ออกแบบไว้ 
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนพักผ่อน 
เพ่ือเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง ต้นไมใ้หญ่ 
 

สังเกต 
ความสนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 
 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
การฟังผู้อ่ืนพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟังได้ 
 
 
 

 (3) การฟังเพลง 
นิทานหรือเรื่องราว
ต่างๆ 
(4) การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืน
เกี่ยวกับประสบการณ์

โทษของการท าลายป่า 1. ครูเล่านิทานประกอบภาพเรื่องป่าไม้ 
2. เด็กช่วยกันสรุปเนื อหาในนิทานและอภิปราย
เกี่ยวกับโทษของการท าลายป่าและให้ตอบค าถาม
ดังนี  
   (1) เด็กๆ เห็นภาพภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งที่ถูก 
ถางป่า เผาป่า จนเหลือแต่ตอ และพื นดินโล้น 
แห้งแล้งแล้วรู้สึกอย่างไร 
   (2) ถ้าเราต้องการให้ภูเขาหัวโล้นแห้งแล้ง

1. นิทาน เรื่องป่าไม้ 
2. ภาพประกอบการเล่า
นิทาน  
   - ภูเขาท่ีมีต้นไม้เขียว
สมบูรณ์ 
   - ภูเขาหัวโล้นแห้งแล้ง
ที่ถูกถางป่า เผาป่า 
   - น  าป่าไหลหลาก 

สังเกต 
การฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 ของตนเอง  

หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง 
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงล าดับ
ค าเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 

กลับไปเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์เราควรท าอย่างไร 
   (3) ถ้าโรงเรียนของเราไม่มีต้นไม้เลยจะเป็น
อย่างไร 
3. แบ่งกลุ่มเด็กช่วยกันสร้างภาพ (วาดและฉีกปะ
กระดาษ) สวนป่าในอนาคตลงในกระดาษบรู๊ฟ 
แล้วน าเสนอผลงาน 
 

   - น  าท่วมบ้าน ไร่ นา 
3. กระดาษบรู๊ฟตาม
จ านวนกลุ่ม 
4. สีเทียน 
5. กระดาษมันปู 
6. กาว 

 
 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 

(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ  
การใช้กรรไกร การตัด  
และการร้อยวัสดุ 
  

 
 
 

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 1 กิจกรรม ได้แก่ 
การท าโมบายรูปใบไม้ 
2. ครูแนะน าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. ครูสาธิตท าโมบายจากเศษวัสดุ 
4. เด็กเลือกเศษวัสดุตามท่ีสนใจ ตัดเป็นใบไม้
ตามท่ีออกแบบไว้ และท าโมบายใบไม้ 
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน าเสนอผลงาน 
 

1. กระดาษสี 
2. กระดาษจากวารสาร
สีที่ไม่ใช้แล้ว 
3. กรรไกรปลายมน 
4. เชือก 
5. แก้วหรอืขวด
พลาสติกชนิดอ่อน 
สีต่าง ๆ 
 

สังเกต 
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้ง 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเล่น 
ตามมุม 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
  
 

 1. ครแูนะน ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น 
 - มุมหนังสือ            - มุมบล็อก            
 - มุมเกมการศึกษา   - บทบาทสมมติ       
 - มุมเครื่องเล่นสัมผัส  - มุมธรรมชาติศึกษา 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัยได้ 

(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื นที่ 

 1. ครอูธิบายและแนะน าข้อตกลงในการเล่นมอญ
ซ่อนใบไม ้และสาธิตวิธีการเล่น  
2. เด็กเล่นมอญซ่อนใบไม้ ดังนี้  
   (1) เด็กนั่งเป็นวงกลมเอามือมาวางไว้บนตัก
มองที่กลางวง  
   (2) เด็กท่ีอาสาเป็นผู้ซ่อนใบไม้ จะเดินวนไป 
รอบ ๆ และร้องเพลงมอญซ่อนใบไม้พร้อมกับคน
ที่นัง่ในวง 
   (3) คนที่ซ่อนใบไม้จะแอบวางใบไม้ไว้ข้างหลัง
เพ่ือน แล้วเดินวนมาครบรอบ ถ้าเพ่ือนยังไม่รู้ตัว 
เพ่ือนคนที่วางใบไม้ ก็จะเอาใบไม้ตีก้นแล้ววิ่งหนี 
เพ่ือวิ่งไปนั่งแทนที่คนที่ถูกตี ถ้าวิ่งหนีไม่ทันก็ต้อง
เป็นคนซ่อนใบไม้อีกรอบหนึ่ง 
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั นเรียน 

ใบไมจ้ริงหรือพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเกต 
การเล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 



  

 

  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การประเมินพัฒนาการ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
เกมการศึกษา 
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆที่สังเกตพบ
ได้ 

(18) การเล่นเกม 
ทางภาษา 

การจัดหมวดหมู่ภาพ 
กับสัญลักษณ์ตัวอักษร 

1. ครูแนะน าอุปกรณ์พร้อมทั งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 
กลุ่มรับเกมที่แนะน าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์ 
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว 
 

1. เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์ 
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา 

สังเกต 
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่งต่างๆที่
สังเกตพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

เลขที่ 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินพัฒนาการ 

หมายเหตุ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
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