การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
1. ความหมายของการคมนาคม
2. การเดินทางทางบก
3. การเดินทางทางน้า
4. การเดินทางทางอากาศ
5. ข้อควรปฎิบัติตนในการข้ามถนน
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1)(4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1)
มฐ 11 ตบช 11.2 (11.2.1)

อนุบาลปีที่ 2
1. ความส้าคัญของยานพาหนะ
2. ยานพาหนะทางบก
3. ยานพาหนะทางน้า
4. ยานพาหนะทางอากาศ
5. การปฎิบัติตนตามกฎจราจร
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.3 (8.3.2)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1(10.1.2) (10.1.3)
ตบช 10.2 (10.2.2)

อนุบาลปีที่ 3
1. ความหมายและประโยชน์ของยานพาหนะ
2. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟ
3. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้า
4. การปฎิบัติตนเมื่อขึนสะพานลอย
5. การปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย
มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2. (2.2.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2.1
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2) (10.1.3)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนือใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่ กับที่
(2) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
1.1.2 การใช้กล้ามเนือเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนือใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนือใหญ่ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนือเล็ก

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนือใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนือใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน
การเตะ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การหยิบจับ การฉีก การปะ

อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

อนุบาลปีที่ 2

(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การร้อยวัสดุ
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฎิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ

สังคม
สังคม
1.3.4 การมีปฎิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม ๑.๓.๔ (๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
1.3.5 การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ

อนุบาลปีที่ 3
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนือเล็ก
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ
การร้อยวัสดุ
๑.๒.๑ (๑). การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑). การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี

สังคม
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบมีร่วมมือและร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว
ต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยานพาหนะกับวิธีการเดินทาง
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล้าดับจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๑๗) การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึนอย่างมีเหตุผล

สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓). การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
(๑๒). การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

คิดเห็น
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังนิทาน เพลง ค้าคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(3) การบอกและแสดงต้าแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง และ รูปทรง
(6) การต่อชินเล็กเติมในชินใหญ่ให้
สมบูรณ์
(8) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชินงาน
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ

1. การนับปากเปล่า 1 – 5
2. นับและแสดงจ้านวน 3

1. การนับปากเปล่า 1 – 10
2. การนับและแสดงจ้านวน 1 - 5

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม จ้าแนกยานพาหนะ
ตามวิธีการเดินทางแบบต่างๆ
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึน
ในเหตุการณ์หรือการกระท้า
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชินงาน
1. การนับปากเปล่า 1 – 20
2. การนับและแสดงจ้านวน 10

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
3. เปรียบเทียบใกล้-ไกล

วิทยาศาสตร์

1.ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทัง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะ

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
4. การอ่านหนังสือภาพ

อนุบาลปีที่ 2
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง
1. ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทัง 5
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
3. การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึนอย่างมีเหตุผล
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

อนุบาลปีที่ 3
3. จ้าแนก จัดกลุ่ม
4. ต้าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง
1. ทักษะการสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
2. ทักษะการคัดแยกจัดกลุ่ม การจ้าแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ
3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท้า
4. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
1. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราวต่างๆ
1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง ค้าคล้องจอง หรือ เรื่องราว 2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
ต่างๆ
3. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
4. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและเขียนอิสระ
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๑๘ คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

แนวคิด

การคมนาคมเป็นการเดินทาง ติดต่อ ขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยเลือกเดินทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ๓ ทางประกอบด้วย ทางบก ทางน้า
ทางอากาศ โดยอาศัยยานพาหนะในการเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและรู้วิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ในการเดินทาง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ รักษาความ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของตนเอง
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
และผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนือใหญ่และ
กล้ามเนือเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
๒.๒ ใช้มือ – ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๑.๓.๑ เล่น ท้า
๑. เล่น ท้ากิจกรรมและ
กิจกรรมและปฏิบัติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้
ปลอดภัย

ประสบการณ์สาคัญ

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนือใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก ๒. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง กล้ามเนือใหญ่ในการขว้าง
สิ่งกีดขวางได้อย่าง ได้อย่างคล่องแคล่วได้
การจับ การโยน การเตะ
คล่องแคล่ว

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนือเล็ก
(๓) การปั้น
(๕) การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ การร้อยวัสดุ

สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
๑. การปฏิบัติตนให้มีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก
๒. การใช้ยานพาหนะ
การคมนาคมอย่างปลอดภัย
๓. การเลือกใช้ยานพาหนะให้
เหมาะสมกับวิธีการเดินทาง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย

สาระการเรียนรู้

สภาพที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๓ สนใจมี
ชื่นชมและแสดงออกทาง และแสดงออกผ่าน
ความสุขและแสดง
ศิลปะดนตรีและการ
งานศิลปะ ดนตรีและ ท่าทาง/เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์กับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. สนใจมีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรีได้

๖.๒.๑ เก็บของเล่น ๕. เก็บของเล่นอย่าง
ของใช้เข้าที่อย่าง เรียบร้อยด้วยตนเองได้
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง
๘.๒.๑ เล่นหรือ
ท้างานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงดนตรี

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

๖. เล่นหรือท้างานร่วมมือ ๑.๓.๕ การเล่นและท้างาน
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย แบบร่วมมือร่วมใจ
ได้
(๑) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นหรือท้ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้

ประสบการณ์สาคัญ

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง ค้าคล้องจอง
หรือ เรื่องราวต่างๆ
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(๑๒) การเห็นแบบอย่าง
๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๒ จับคู่และ ๘. จับคู่และเปรียบเทียบ ของการเขียนที่ถูกต้อง
มาตรฐานที่ ๑๐
เปรียบเทียบความ ความเหมือนและแตกต่าง (๒๐) การเขียนร่วมกันตาม
มีความสามารถในการคิด ในการคิดรวบยอด
แตกต่างและความ ของภาพยานพาหนะได้
โอกาสและเขียนอิสระ
ที่เป็นพืนฐานในการ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
เรียนรู้
โดยใช้ลักษณะที่
๒ ลักษณะขึนไป
การคิดเชิงเหตุผล
สังเกตพบ ๒
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ลักษณะขึนไป
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
จ้าแนกยานพาหนะตามวิธีการ
๑๐.๑.๓ จ้าแนก
๙. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
เดินทางแบบต่างๆ
และจัดกลุ่มสิ่ง
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตังแต่
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยง
ต่างๆโดยใช้ตังแต่ สองลักษณะขึนไปเป็น
สาเหตุและผลที่เกิดขึนใน
สองลักษณะขึนไป เกณฑ์
เหตุการณ์หรือการกระท้า
เป็นเกณฑ์
10. นับและแสดงจ้านวน (๑๘) การมีส่วนร่วมในการลง
1 – 10 ได้
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ท้างานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลง แปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑1. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึนได้

ประสบการณ์สาคัญ
๑.๔.๓ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(๑) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่น และชินงาน

สาระที่ควรเรียนรู้

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วย การจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยคมนาคม
วันที่

๑

๒

กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนที่เป็น
ยานพาหนะตามค้าสั่ง
โดยเชื่อมโยง
ยานพาหนะกับมุมสถานี

เสริมประสบการณ์
๑. นับปากเปล่า
๑ - ๒๐
๒. สนทนาเกี่ยวกับชื่อ
และลักษณะของ
ยานพาหนะ
๓. จ้าแนก จัดกลุ่ม
ยานพาหนะ

ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
๑. บอกชื่อยานพาหนะ - เล่นมุมประสบการณ์
๒. ประดิษฐ์ยานพาหนะ ในห้องเรียน
จากเศษวัสดุเหลือใช้
เป็นกลุ่ม
๓. น้าเสนอผลงาน

กลางแจ้ง
วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง

เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพสมมาตร
ยานพาหนะ

๑. ท้าเสียงของ
ยานพาหนะ
๓. เคลื่อนไหวท้าท่า
ประกอบเมื่อได้ยินเสียง
ของยานพาหนะ

๑. นับปากเปล่า ๑-๒๐
ต่อๆกัน
๒. ท่องค้าคล้องจอง
๓. สนทนาเกี่ยวกับการ
เดินทางให้ปลอดภัยด้วย
รถยนต์
๔. สัมภาษณ์สอบถาม
วิธีการขึนรถไฟและ
การปฎิบัติตัวเมื่อ
เดินทางด้วยรถไฟ
๕. นับจ้านวนตู้ขบวน
รถไฟและจับคู่กับบัตร
ตัวเลข ๑ - ๑๐
๖. คัดลอกตัวเลข

๑. วาดภาพยานพาหนะ เล่นมุมประสบการณ์
ทางบกและระบายสี
๒. ท้าโมบายรถยนต์โดย
ตัดภาพรถยนต์
๓. เจาะรูที่ยานพาหนะ
๔. ผูกเชือกรถยนต์กับ
ไม้แขวนเสือและน้าไป
ตกแต่งห้องเรียน

เล่นเครือ่ งเล่นสนาม

เกมจับคู่จ้านวนตู้รถไฟ
กับตัวเลข ๑ - ๑๐

วันที่

๓

๔

๕

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์
๑ - ๑๐ ที่ครูเขียนให้ดู
บนกระดาน
เคลื่อนที่พร้อมท้าท่า
๑. นับปากเปล่า
เลียนแบบ
๑ - ๒๐
การพายเรือให้ตรงกับ ๒. สนทนาเกี่ยวกับการ
จังหวะที่เคาะเครื่อง
ข้ามน้าไปโดยเรือ
เคาะจังหวะ
๓. เล่นบทบาทสมมติ
๔. ร่วมกันสรุป ขันตอน
และวิธีปฎิบัติตนเมื่อขึน
เรือโดยสาร
แสดงท่าทางประกอบค้า ๑. นับปากเปล่า
บรรยาย ขึนสะพานลอย ๑ - ๒๐
๒. ฟังนิทานเรื่อง น้อง
แดนขึนสะพานลอย
๓. สนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
สะพานลอย
เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
๑. ฟังนิทานเรื่อง “น้อง
เมื่อได้ยืนค้าว่า เดินบน หนูไม่ระวัง”
ทางม้าลาย
๒. บทบาทสมมติข้าม
ทางม้าลาย
๓. สรุปการปฎิบัติตน
เมื่อเดินข้ามทางม้าลาย

ศิลปะสร้างสรรค์
๑. เป่าสี
๒. ปั้นดินน้ามัน

กิจกรรม

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

เล่นมุมประสบการณ์ใน พายเรือตามค้าสั่งของ เกมโดมิโนเรือ
ห้องเรียน
ครูและพายไปอ้อมหลัก

เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นสนาม
วาดภาพถนนมี
ห้องเรียน
สะพานลอย และ
รถยนต์แล้วใช้สีเทียน
ระบายลงบนกระดาษ
แล้วใช้สีน้าระบายสีทับ
ลงบนสีเทียน แล้วรอจน
สีน้าแห้ง

เกมจับคู่ภาพ
สะพานลอยที่มีขนาด
เล็กใหญ่ เหมือนกัน ๓
คู่

ประดิษฐ์ถนนและ
เล่นมุมประสบการณ์ใน เล่นเครื่องเล่นเล่นสนาม เกมภาพตัดต่อคนข้าม
ทางม้าลาย
การจราจรในเมืองตาม ห้องเรียน
ความชอบจากวัสดุเหลือ
ใช้ที่ครูเตรียมให้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนที่เป็นยานพาหนะตามค้าสั่ง
2. ท้าเสียงของยานพาหนะ และ เคลื่อนไหว
ท้าท่าประกอบ
3. ท้าท่าเลียนแบบการพายเรือตามจังหวะ
4. ท้าท่าขึนสะพานลอย ปฏิบัติตามค้าสั่ง
5. เคลื่อนไหวข้ามทางม้าลาย

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพสมมาตรยานพาหนะ
2. เกมจับคู่จ้านวนตู้รถไฟกับตัวเลข ๑-๑๐
3. เกมโดมิโนเรือ
4. เกมจับคูภ่ าพสะพานลอยที่มขี นาดเล็กใหญ่
เหมือนกัน ๓ คู่
5. เกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. นับปากเปล่า 1 - 20 จัดกลุ่มจ้าแนกยานพาหนะ
2. นับปากเปล่า 1 - 20 ท่องค้าคล้องจอง นับจ้านวนตู้รถไฟ
3. นับปากเปล่า 1 - 20 ทดลอง จ้าแนก จัดกลุ่มของจมลอย
เปรียบเทียบ แพกับเรือ
4. นับปากเปล่า 1 - 20 ฟังนิทานและสนทนาเกี่ยวกับสะพานลอย
5. นับปากเปล่า 1 - 20 ฟังนิทานเรื่อง “น้องหนูไม่ระวัง”
เล่นบทบาทสมมติข้ามทางม้าลาย

หน่วย คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ประดิษฐ์ยานพาหนะจากเศษวัสดุ
2. วาดภาพ ระบายสี ท้าโมบายรถยนต์
3. เป่าสี ปั้นดินน้ามัน
4. ใช้สีเทียนลงบนกระดาษแล้วใช้สีน้า
ระบายสีทับลงบนสีเทียน แล้วรอจนสีน้า
แห้ง
5. ประดิษฐ์การจราจรในเมืองจากวัสดุ
เหลือใช้

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓.พายเรืออ้อมหลัก
๔.การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (2) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและ
(1) การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางประกอบ เคลื่อนที่
เพลงและดนตรี
(2) การฟังและ
ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
(๔) การเล่น
บทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เด็กและครูช่วยกันก้าหนดมุม ๔ มุม คือ
มุมสถานีรถ มุมท่าเรือ มุมสถานีรถไฟ มุมท่า
อากาศยาน
๒. ให้เด็กเคลื่อนที่เป็นยานพาหนะตามที่ครู
ก้าหนด และ ตามจังหวะที่ได้ยิน เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านัน
ทันทีแล้วเคลื่อนที่ไปยังสถานีต่างๆที่เชื่อมโยงกับ
ยานพาหนะนัน เช่น ถ้าครูก้าหนดให้เด็กเคลื่อนที่
เป็นรถ เด็กต้องเคลื่อนที่และท้าท่าขับรถ เมื่อครู
บอกหยุด ให้วิ่งไปที่มุมสถานีรถ ถ้าครูก้าหนด
รถไฟ ให้เด็กเกาะแถวกันเป็นรถไฟ และเมื่อครู
บอก หยุด ให้เด็กวิ่งไปที่มุมสถานีรถไฟ
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ ซา้
กิจกรรมเสริมสร้าง
(5) การคัดแยก
๑. การสังเกตและ ๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดย
ประสบการณ์
การจัดกลุ่มและ
จ้าแนกเสียงของ
ครูนับตัวเลข ๑ ๒ ๓ แล้วให้เด็กนับต่อจนถึง ๒๐
จัดกลุ่มยานพาหนะโดย การจ้าแนกสิ่งต่างๆ ยานพาหนะทางบก ๒. สนทนาซักถามกับเด็กๆว่า
ใช้ตังแต่สองลักษณะขึน ตามลักษณะและ ประเภทต่างๆ
- เมื่อเราต้องการเดินทางไปยังที่ต่างๆ แล้วเดินไป
ไปเป็นเกณฑ์
รูปร่าง รูปทรง
๒. การฟังและ
ได้ เพราะไกล เด็กๆจะเดินทางไปอย่างไร
ปฏิบัติตาม
- ยานพาหนะที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้าง
ค้าแนะน้า
- ยานพาหนะแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
- เด็กๆเห็นยานพาหนะเหล่านันที่ไหน

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินผล
สังเกตการสนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทางประกอบเพลง
และดนตรี

บัตรภาพยานพาหนะ สังเกตการจัดกลุ่ม
ทางบกได้แก่ รถไฟ ยานพาหนะ
มอเตอร์ไซค์
รถพยาบาล แพ เรือ
พาย เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๓. การรับรู้และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกอย่าง
สร้างสรรค์ผ่าน
ท่าทางและการ
เคลื่อนไหว

กิจกรรมศิลปะ
(3) การปั้น
สร้างสรรค์
(5) การปะติดภาพ
๑. สนใจมีความสุขและ การตัดกระดาษ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
๒. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๓. ครูน้าบัตรภาพที่เตรียมไว้มาให้เด็กสังเกตทีละ
ภาพ และให้เด็กช่วยกันบอกชื่อยานพาหนะใน
บัตรภาพ
๔. ให้เด็กน้าบัตรภาพยานพาหนะต่างๆมาติดบน
กระดานให้ตรงกับประเภท โดยครูวาดภาพถนน
ภาพแม่น้า ภาพท้องฟ้าบนกระดาน
๕. โดยครูกระตุ้นถามเด็กว่า เราสามารถจ้าแนก
และจัดกลุ่มยานพาหนะโดยใช้เกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่
วิธีการเดินทางหรือไม่ เด็กๆใช้เกณฑ์อะไร เช่น
จ้านวนล้อของยานพาหนะ เป็นต้น
๖. เด็กร่วมกันสรุปว่ายานพาหนะมีความส้าคัญ
ช่วยในการเดินทางพาเราไปยังที่ต่างๆ การ
เดินทางมี ๓ ทางคือทางบก น้า อากาศ โดยให้
เด็กเป็นบอกยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในแต่
ละวิธี
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเลือกท้ากิจกรรม
ต่อไปนี ได้แก่ ปั้นดินน้ามัน หรือ ปะติดภาพ
ยานพาหนะจากนิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว
๓. ครูแนะน้ากิจกรรมปะติดภาพยานพาหนะจาก
นิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว โดยตัดยานพาหนะ ปะติด
ภาพยานพาหนะลงบนกระดาษ A๔ และตกแต่ง
ให้สวยงาม
๔. เมื่อหมดเวลา ให้เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และ
ส่งผลงานพร้อมเล่าผลงาน

๑. ดินน้ามัน
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ A๔
4. นิตยสารที่ไม่ใช้
แล้วที่มีภาพ
ยานพาหนะ

๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการใช้
กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

๓. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

(2) เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ ๔
กิจกรรมโดยครุอธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมดังนี
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๒. การเล่นอิสระ

๑.3.4 การ
มีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม
(4) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างอิสระ

-

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ

สือ่

การประเมินผล

๓. สังเกตการสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน
๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
ลานสนามเด็กเล่น
๑. สังเกตการเล่น
และ เครื่องเล่นสนาม ร่วมกับผู้อื่น
๒. สังเกตการเล่น
อิสระ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (13) การจับคู่สิ่ง ๑. การเล่นเกมจับคู่
ต่างๆ
๑. เล่นเกมจับคู่ ภาพ
ภาพสมมาตรตาม
สมมาตรได้
ล้าพังหรือเล่น
๒. เก็บเกมการศึกษาได้
ร่วมกับผู้อื่น
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพสมมาตรยานพาหนะ เกมจับคู่ภาพ
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 - ๕ คน สมมาตรยานพาหนะ
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับเกมจับคู่ภาพ
สมมาตรยานพาหนะ
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
สมมาตรยานพาหนะ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกม
การศึกษา

การประเมินผล
๑. สังเกตการเล่นเกม
จับคู่ภาพสมมาตร
ยานพาหนะ
๒. สังเกตการเก็บเกม
การศึกษา

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนที่
จังหวะ
เคลื่อนไหว
สนใจ มีความสุขและ
๒. การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางประกอบ อยู่กับที่
เพลงและดนตรี
๓. การปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูชูบัตรภาพยานพาหนะทางบก (รถไฟ
รถมอเตอร์ไซค์ รถพยาบาล)
๒. ให้เด็กท้าเสียงของยานพาหนะชนิดนัน
๓. ให้เด็กเคลื่อนไหวท้าท่าประกอบเมื่อได้ยิน
เสียงของยานพาหนะ ดังนี
- บรืนบรืน บรืน (รถมอเตอร์ไซค์)
เด็กท้าท่าขับรถมอเตอร์ไซด์
- ปู๊น ปู๊น ฉึกฉัก ฉึกฉัก (รถไฟ)
เด็กท้าท่าเกาะไหล่กันท้าท่าทางเป็นรถไฟ
- หว่อวีหว่อ วีหว่อ (รถพยาบาล)
เด็กท้าท่าประกอบตามจินตนาการเป็น
รถพยาบาล
4. ครูให้เด็กอาสาออกมาเป็นผู้น้ากิจกรรม

สือ่
บัตรภาพ รถไฟ
มอเตอร์ไซค์
รถพยาบาล

การประเมินผล
สังเกตการเคลื่อนไหว
เมื่อได้ยินเสียง
ยานพาหนะ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การอธิบาย
๑. การพูดแสดง
เชื่อมโยงสาเหตุ
ความคิด
และผลที่เกิดขึนใน ๒. การนับปาก
เหตุการณ์หรือการ เปล่า ๑ - ๒๐
กระท้า
๓. การนับรู้ค่า
๒. การเห็น
๑ - ๑๐
แบบอย่างของการ ๔. การเขียนตัวเลข
เขียนที่ถูกต้อง
๑ - ๑๐
๓. การเขียน
ร่วมกันตามโอกาส

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐ โดยให้
เด็กๆนับต่อกัน โดยคนที่ ๑ นับ ๑ คนที่ ๒ นับ ๒
เรียงกันไปจนถึงคนที่ ๒๐ แล้วเริ่มนับ ๑ ใหม่
๒. ครูและเด็กร่วมกันท่องค้าคล้องจอง
“ยานพาหนะทางบก” พร้อมกับท้าท่าทาง
ประกอบอย่างอิสระ และร่วมกันสนทนา
ความหมายของค้าคล้องจอง
๓. ครูน้าบัตรภาพรถไฟทีจ่ อดอยู่ในสถานีรถไฟ
มาให้เด็กดู แล้วถามเด็กๆว่า ถ้าเด็กๆจะเดินทาง
ด้วยรถไฟ เด็กๆจะต้องท้าอย่างไรบ้าง ให้เด็กๆไป
สอบถามจากครูห้องอื่น หรือ ผู้ใหญ่ในโรงเรียน
แล้วให้เด็กกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
๔. เด็กๆน้าเสนอค้าตอบที่ได้ โดยเด็กๆและครู
ร่วมกันสรุปว่า เวลาจะขึนรถไฟ เด็กๆต้องไปซือ
ตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟ โดยบอกพนักงานขายตั๋วว่า
จะเดินทางไปไหน พนักงานขายตั๋วจะบอกราคา
ตั๋ว เมื่อเราให้เงินเป็นค่าตั๋วแล้ว พนักงานขายตั๋ว
จะให้เราเก็บตั๋วไว้ แล้วเราก็นั่งรอจนกว่ารถไฟ
มา ในระหว่างนั่งรอรถไฟ เด็กๆต้องไม่วิ่งเล่นไป
บริเวณรางรถไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เมื่อ
นั่งในรถไฟ เด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อย ไม่วิ่งเล่นบน
รถไฟ ไม่ยื่นมือหรือหน้าออกนอกหน้าต่าง

สือ่
๑. ค้าคล้องจอง
“ยานพาหนะทาง
บก”
๒. บัตรภาพรถไฟ

การประเมินผล
สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. สังเกตสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
๒. สังเกตเก็บของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

- ครูขออาสาสมัครเด็ก ๑๐ คนมายืนหน้าชันต่อ
กันเป็นรถไฟ ครูกระตุ้นให้เด็กช่วยกันนับจ้านวน
เพื่อนที่มายืนหน้าชันที่เปรียบเสมือนตู้ขบวน
รถไฟ และครูเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ๑ - ๑๐
บนกระดานให้สอดคล้องกับจ้านวนตู้รถไฟ และ
ให้เด็กคัดลอกตัวเลขลงบนกระดาษ
- เด็กและครูร่วมกันสรุปเรื่องการการปฏิบัติตน
เมื่อเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ
กิจกรรมสร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
๒. เก็บของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเองได้

๑. การท่องค้าคล้อง
จอง
๒. การท้างานศิลปะ
๓. การเขียนภาพและ
เล่นกับสี
4. การปั้น
๕. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
๖. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง

-

๑. ให้เด็กวาดภาพยานพาหนะทางบกและระบาย
สีให้สวยงาม
๒. ตัดภาพรถยนต์
๓. เจาะรูทรี่ ถยนต์
๔. ร้อยเชือกและผูกรถยนต์กับไม้แขวนเสือและ
น้าไปตกแต่งห้องเรียน
4. ให้เด็กน้าผลงานไปจัดแสดงไว้ที่มุมจัด
แสดงผลงาน
๕. ให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และล้างมือให้
สะอาดเรียบร้อย

๑. กระดาษ A๔
๒. สีเทียน
๓. กรรไกร
๔. ที่เจาะรูกระดาษ
๕. ไม้แขวนเสือ

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ

๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
เสียงเพลงดนตรี
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว

การหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

กิจกรรมเกมการศึกษา
นับและแสดงจ้านวน
1 – 10 ได้

การนับรู้ค่าจ้านวน
ตู้รถไฟกับ
ความสัมพันธ์กับ
ตัวเลข ๑ - ๑๐

-

การรู้ค่าจ้านวน
1 - 10

๑. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบัดมือ
เท้า หมุนไหล่ ยืนปลายเท้า กระโดด เพื่ออบอุ่น
ร่างกาย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑. ครูแนะน้าเกมจับคูต่ ู้รถไฟกับตัวเลข
๑ - ๑๐
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้
ตัวแทนไปรับเกมการศึกษา และเล่นเกม
การศึกษา
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่

สือ่

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
เครื่องเล่นสนาม
สังเกตพฤติกรรมการ
หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ของเด็ก

เกมจับคูจ่ ้านวนตู้
รถไฟกับตัวเลข
๑ - ๑๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
ตามเสียงจังหวะ
๑. สนใจ มีความสุข
๒. การเคลื่อนไหว
และแสดงท่าทาง
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
๒. วิ่งหลบเครื่องกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอยาง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนา
โต้ตอบอยาง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

๑. เรือและแพเป็น
ยานพาหนะที่ใช้ใน
การเดินทางทางน้า
๒. การเดินทางด้วย
เรือโดยสารมี
ขันตอนต่อไปนี
๑) ซือตั๋วเรือ
โดยสาร
๒) รอเรือโดยสาร
มารับ
๓) ขึนนั่งบนเรือ
อย่างมีระเบียบและ
ใส่ชูชีพ
๔) ไม่เล่นเมื่ออยู่
บนเรือ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ให้เด็กเคลื่อนที่พร้อมท้าท่าเลียนแบบการพาย เครื่องเคาะจังหวะ
เรือให้ตรงกับจังหวะที่ครูเคาะเครื่องเคาะจังหวะ
(เดินพายเรือเร็วๆเมือได้ยินเสียงเคาะจังหวะเร็ว
เดินพายเรือช้าๆเมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะช้าๆ)
โดยเด็กๆต้องระวังไม่ให้เคลื่อนที่ชนกับเพื่อน เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนที่ในท่านัน
ทันที
๒. สรุปร่วมกับเด็กเกี่ยวกับการพายเรือที่
ปลอดภัยไม่ให้ชนกับเรือล้าอื่นๆ
๑. กระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. ครูกระตุ้นถามเด็กๆว่า
- “ถ้าเด็กๆจะเดินทางข้ามคลอง หรือ แม่น้า
เด็กๆจะใช้ยานพาหนะอะไร”
- “ถ้าเด็กๆจะลงเรือโดยสารไปกับคุณพ่อคุณแม่
เด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร”
๓. ครูขออาสาสมัครเด็ก ๓ คน โดยเด็กคนหนึ่ง
เป็นคุณแม่ อีกคนเป็นลูก คนสุดท้ายเป็น
พนักงานขายตั๋วเรือโดยสาร ให้เด็ก ๓ นีเล่น
บทบาทสมมติตามค้าบรรยายของครูตามค้าพูด
และบทบาทต่อไปนี
- “คุณแม่บอกลูกว่า เราจะไปนั่งเรือโดยสารข้าม
ฟากไปตลาดกัน”
- คุณแม่จูงลูกไปซือตั๋วเรือโดยสาร

การประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจ
มีความสุข และแสดง
ท่าทางประกอบ
จังหวะ
๒. วิ่งหลบเครื่องกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
สังเกตการฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

๑. การใช้มือและตา
สัมพันธ์กัน
๒. การใช้กล้ามเนือ
มัดเล็กวาด ระบายสี
และปั้น
๓. การใช้สี
4. การใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
๕. การคิดสร้างสรรค์
๖.การพูดสะท้อน

-

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

- คุณแม่บอกพนักงานขายตั๋วว่า จะซือตั๋วเรือ
โดยสารข้ามแม่น้าไป
- พนักงานยื่นตั๋วให้ แม่รับตั๋วมา พนักงานขายตั๋ว
บอกว่า “ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ/ค่ะ”
- แม่พาลูกมาที่ท่าเรือ รอเรือมารับ
- แม่จูงลูกลงเรือและบอกลูกว่าเราต้องสวมเสือ
ชูชีพเพื่อความปลอดภัย เราต้องไม่ยื่นแขนขา
ออกนอกเรือ และต้องนั่งบนที่นั่ง ไม่ยืนหรือเล่น
บนเรือ
- เมื่อถึงฝั่ง แม่ถอดเสือชูชีพและพาลูกขึนฝั่งอย่าง
ปลอดภัย
๔. เด็กๆปรบมือให้เพื่อนที่อาสามาแสดงบทบาท
สมมติ
๕. ครูและเด็กร่วมกันสรุป ขันตอนและวิธีปฎิบัติ
ตนเมื่อขึนเรือโดยสาร
๑. ครูเตรียมกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรม
เป่าสี และกิจกรรมปั้นดินน้ามัน โดยครูแนะน้า
๑) กิจกรรมเป่าสีดังนี
- ครูเตรียมสีและอุปกรณ์เป่าสี
- เด็กเลือกใช้สีและอุปกรณ์เป่าสีมาสร้างผลงานที่
มียานพาหนะในภาพผลงานตามจินตนาการ
- เด็กน้าเสนอผลงาน
๒) กิจกรรมปั้นดินน้ามัน
- ครูเตรียมดินน้ามันและแผ่นรองปั้น

๑. ไม้หุ้มส้าลี
๒. สีเทียน
๓. กระดาษ A4
4. สีน้า
๕. ดินน้ามัน

๑. สังเกตสนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๒. สังเกตการสร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
ใหม่จากเดิมและมี

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เพิ่มขึน

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
ความรู้สึกของตนเอง
- เด็กปั้นยานพาหนะและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
- เด็กน้าเสนอผลงาน
๓. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามข้อตกลง ให้
เด็กเล่นอิสระตามมุมต่าง ๆของห้องตามความ
สนใจ
๔. ครูดูแลให้เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อ
หมดเวลา

สือ่

การประเมินผล
รายละเอียดเพิ่มขึน

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี:
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ: หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

๑. บล็อก
สังเกตการเล่นและท้า
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงและค้าสั่ง
๒. เล่น ท้ากิจกรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
๓. มีวินัยในการเล่น

๑. การท้าท่าตาม
จินตนาการการ
๒. พายเรือ
การปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง
๑. การท้ากิจกรรม
เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม

-

๑. จับคู่นั่งชันเข่าให้ฝ่าเท้าแตะกันและจับมือ
เครื่องประกอบ
ประสานสมมติเป็นเรือที่จะพาย
จังหวะ
๒. ให้เด็กโยกไปข้างหน้าและมาข้างหลังพร้อมกัน
ช้าๆสมมติว่าเด็กก้าลังพายเรือ
๓. ครูจะบรรยายและให้เด็กท้าตาม เช่น ครู
บอก”พายเรือช้าๆ” ให้เด็กโยกไปมาช้าๆ “พาย
เรือเร็วๆ” ให้เด็กโยกตัวเร็วขึนตามค้าบรรยาย

๑. สังเกตการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา
ข้อตกลงและค้าสั่ง
๒. สังเกตการ
เล่น ท้ากิจกรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. จ้าแนกและจัดกลุ่ม
ภาพเรือ โดยใช้ตังแต่
สองลักษณะขึนไปเป็น
เกณฑ์
๒. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๒. การแก้ปัญหาใน
การเล่น
๓.การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
(5) การคัดแยก
การจ้าแนกและการ
การจัดกลุม่ และ จัดกลุ่มภาพต่อ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆ ปลาย(โดมิโน)
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล
๓. สังเกตความมีวินัย
ในการเล่น

๑. ครูแนะน้าและสาธิตการเล่นเกมโดมิโนภาพ เกมโดมิโนเรือ
เรือ
๒. ให้อาสาสมัครออกมาเล่นเกมโดมิโนภาพเรือ
๓. แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 - ๕ คน ให้เด็กเล่นเกม
โดมิโนภาพเรือ
4. เมื่อหมดเวลาให้เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

๑.สังเกตการจ้าแนก
และจัดกลุ่มภาพต่อ
ปลาย(โดมิโน)

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ ๑. การเคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุข และ ๒. การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไปตาม
ประกอบเพลง จังหวะ ทิศทางต่างๆ
และดนตรี
๓. การปฎิบัติตาม
ค้าสั่ง
4. การแสดง
ความรู้สึก
สนุกสนานกับ
กิจกรรม
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. บอกประโยชน์ของ
สะพานลอยได้
๒. ร่วมสนทนาโต้ตอบ
กับครูและเพื่อนได้

๑. การนับปาก
เปล่า ๑ - ๒๐
๒. การสังเกตการ
บอกลักษณะของ
สะพานลอย

สะพานลอยช่วยลด
อันตรายหรือ
อุบัติเหตุที่อาจเกิด
บนถนนได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ
๑. เด็กและครูร่วมกันทบทวนจังหวะและ
ข้อตกลงในการเคลื่อนไหวร่างกาย
๒. ครูบอกให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการตาม
ค้าบรรยาย เช่น “ฉันเห็นรถมากมาย มองซ้าย
มองขวา ฉันตัดสินใจว่า ฉันจะขึนสะพานลอย
ฉันเดินขึน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ฉันเดิน
ลง” ตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ “ หยุด ”
ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๓. ก่อนหมดเวลาให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนือ
และร่วมกันสรุปการเคลื่อนไหวร่างกายตามค้าสั่ง

สังเกตความสนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

นิทานเรื่อง น้องแดน
๑. ครูกระตุ้นเด็กนับปากเปล่า ๑-๒๐
๒. ครูเล่านิทานเรื่อง น้องแดนขึนสะพานลอย ให้ ขึนสะพานลอย
เด็กๆฟัง แล้วตังค้าถามถามเด็กดังต่อไปนี
- เพราะเหตุใดในตอนแรก น้องแดนจึงไม่สามารถ
ข้ามถนนได้
- น้องแดนข้ามถนนได้ด้วยวิธีใด
๓. ครูและเด็กร่วมกันสรุปประโยชน์ของ
สะพานลอย

๑. สังเกตการบอก
ประโยชน์ของ
สะพานลอย
๒. สังเกตการร่วม
สนทนาโต้ตอบกับครู
และเพื่อน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมศิลปะ
๑. การท้างานศิลปะ
สร้างสรรค์
๒. การเขียนภาพและ
สนใจ มีความสุข และ เล่นกับสี
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ๓. การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
๔. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและท้า
กิจกรรมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนือใหญ่ใน
การโยนลูกบอล
๒. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

-

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กวาดภาพ
อิสระ โดยครูแนะน้าให้เด็กวาดภาพการจราจร
มีสะพานลอย และ รถยนต์โดยใช้สีเทียนลงบน
กระดาษแล้วใช้สีน้าระบายสีทับลงบนสีเทียน
แล้วรอจนสีน้าแห้ง
๒. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บ
ของ
๓. ให้เด็ก ๔ - ๕ คน น้าผลงานออกมาน้าเสนอ
ให้เพื่อนถามค้าถามหรือแสดงความคิดเห็น
ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ : หนังสือ นิทานเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

สือ่
๑. กระดาษ A4
๒. สีเทียน
๓. สีน้า
๔. ดินน้ามัน

๑. บล็อก
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ
๓. เครือ่ งดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา
๑. ให้เด็กเล่นเกมเครื่องบินส่งของ โดยให้เด็กจับ ลูกบอล ๑ ลูก
กลุ่มยืนเป็นแถว ๒ แถว หันหน้าเข้าหากัน คนยืน
หน้าสุดของแถวโยนลูกบอลให้คนที่ยืนอยู่คนหน้า
สุดของแถวที่ยืนตรงข้าม คนที่ยืนตรงข้ามต้องรับ
ลูกบอลให้ได้แล้วส่งกลับมาให้เพื่อนที่ยืนอยู่ตรง
ข้าม เด็กที่ส่งลูกบอลแล้วจะไปต่อแถวเพื่อน ท้า
เช่นนี โดยผลัดเปลี่ยนกันโยนรับส่งลูกบอล

การประเมินผล
สังเกตความสนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

สังเกตการท้ากิจกรรม
เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สังเกตการเล่นและท้า
กิจกรรมปฏิบัติกับ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
แตกต่างของขนาด
สะพานลอยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง

-

กิจกรรมการเรียนรู้
๒. ให้เด็กเปลี่ยนวิธีการส่งลูกบอลให้ลูกบอล
กระดอนจากพืนได้และให้เพื่อนรับ
๓. เมื่อหมดเวลาให้น้าลูกบอลไปเก็บ และท้า
ความสะอาดร่างกาย
๑. ครูแนะน้าเกมจับคู่ภาพสะพานลอยที่มขี นาด
เล็กใหญ่ เหมือนกัน ๓ คู่
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา

สือ่

๑. เกมจับคูภ่ าพ
สะพานลอย
๒. เกมการศึกษาชุด
เดิม

การประเมินผล

สังเกตการจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
สะพานลอย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วย “คมนาคม” ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
การเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ การปฎิบัติตาม
จังหวะ
ค้าสั่ง
สนใจและมีความสุขกับ
เสียงเพลง จังหวะและ
ดนตรี
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
๒. สังเกต เปรียบเทียบ
ลักษณะที่เหมือนกันของ
ม้าลายกับทางม้าลาย

๑. การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
๒. การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ

เมื่อข้ามถนนตรง
ทางม้าลายให้มอง
ขวา มองซ้ายก่อน
เมื่อมั่นใจว่าไม่มีรถ
ผ่านแล้วจึงข้าม
ถนนไปได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

.
การประเมินผล

ครูอธิบายกฎกติกาให้เด็กยืน เป็นวงกลมย่้าเท้า เครื่องเคาะจังหวะ
อยู่กับที่ หากครูพูดว่า ไฟเขียว ให้เด็กๆเดิน
เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือทางขวา สมมติว่าเดิน
ข้ามถนนบนทางทางม้าลาย หากครูพูดว่า ไฟแดง
ให้เด็กย่้าเท้าอยู่กับที่

สังเกตความสนใจและ
มีความสุขกับ
เสียงเพลง จังหวะ
และ ดนตรี

๑. ครูกระตุ้นให้เด็กนับปากเปล่า ๑ - ๒๐
๒. เล่านิทานให้เด็กฟังเรื่อง “น้องหนูไม่ระวัง”
๓. กระตุ้นถามเด็กว่า “คุณพ่อสอนน้องหนูเรื่อง
การข้ามถนนอย่างไร”
๔. ติดภาพม้าลาย และ ทางม้าลายบนกระดาน
๕. กระตุ้นถามเด็กให้สังเกตและเปรียบเทียบ
ลักษณะของม้าลายและทางม้าลายว่ามีอะไรที่
เหมือนกัน
๖. เพิ่มเติมความรู้ให้เด็กว่า ทางม้าลายจะอยู่บน
ถนน เวลาเด็กๆจะข้ามถนน ให้เด็กข้ามตรงทาง
ม้าลาย โดยเด็กๆต้องหันมองไปทางขวาและหัน
มองทางซ้าย เมื่อดูจนแน่ใจว่าไม่มีรถผ่าน จึงเดิน
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทางม้าลายบางแห่งจะมี
สัญญาณไฟแดงและไฟเขียวส้าหรับให้คนข้าม
ถนน ถ้าเด็กๆเห็นสัญญาณไฟเขียวตรงทาง
ม้าลาย เด็กๆจึงจะข้ามถนนตรงทางม้าลายได้
๗. ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติว่า เมื่ออยู่บนท้อง
ถนน และมีทางม้าลาย เด็กๆจะปฎิบัติตนอย่างไร
๘. ร่วมกันสรุปการปฎิบัติตนเมื่อข้ามทางม้าลาย

๑.สังเกตการฟังผู้อื่น
พูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
๒.สังเกต การตอบ
ค้าถาม
การเปรียบเทียบ
ลักษณะที่เหมือนกัน
ของม้าลายกับทาง
ม้าลาย

๑. นิทานเรื่อง น้อง
หนูไม่ระวัง
๒. บัตรภาพ ทาง
ม้าลายและ บัตรภาพ
ม้าลาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมสร้างสรรค์
๑. ท้างานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๒. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
๑. การประดิษฐ์
๑. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน
๒. การตัด
๒. แนะน้ากิจกรรมประดิษฐ์ถนนในเมืองตาม
๓. การปะ ติด
ความคิดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ที่ครูเตรียม
ให้

สือ่

การประเมินผล

๑. เศษวัสดุเหลือใช้
ได้แก่ กล่องยาสีฟัน
๒. สีต่างๆ
3. กาว
4. กรรไกร

๑. สังเกตท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. สังเกตการใช้
กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้น

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นและท้ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

๑. เล่นกับผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒. สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี

-

ให้เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบการณ์ โดยครู
อธิบายการท้ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดังนี :
๑) มุมบล็อก
๒) มุมหนังสือ
๓) มุมดนตรี
๔) มุมบทบาทสมมติ
๕) มุมเกมการศึกษา

๑. บล็อก
สังเกตการท้ากิจกรรม
๒. หนังสือที่เกี่ยวกับ เล่นร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ยานพาหนะ
ปลอดภัย
๓. เครื่องดนตรี
เครื่องเคาะจังหวะ
๔. ชุดเครื่องแบบ
คนขับรถโดยสาร
คนขับรถมอเตอร์ไซค์
หมวกกันน็อก
๕. เกมการศึกษา

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. สนใจและมีความสุข
ในการเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระและ
ออกก้าลังกาย

๑. การเล่นอิสระ
๒. การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนือใหญ่
๓. การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย

-

เลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ

เครื่องเล่นสนาม

สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะเล่นออก
ก้าลังกาย

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรมเกมการศึกษา (6) การต่อของชิน การเรียงภาพตัดต่อ ๑. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน
จับคู่และเปรียบเทียบ เล็กเติมในชินใหญ่
๒. แนะน้าเกมภาพตัดต่อคนข้ามทางม้าลาย
ภาพตัดต่อย่อย เพื่อเติม ให้สมบูรณ์และ
๓. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อหมดเวลา
ในภาพคนข้ามทางม้า การแยกชินส่วน
ลายได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สือ่
เกมภาพตัดต่อคน
ข้ามทางม้าลาย

การประเมินผล
การจับคู่ภาพตัดต่อ

เลขที่

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๑๑. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน

ด้านสังคม
๙. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตังแต่สองลักษณะขึนไปเป็น
เกณฑ์
๑๐. การนับและแสดงจ้านวน
๑ – ๑๐

ด้านอารมณ์
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึนไป

ด้านร่างกาย

๖. การเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๗. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชือ่ มโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
4. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๕. การเก็บของเล่นของใช้อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

๑. การเล่นท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 18 คมนาคม ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
๒0.
คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช้
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
๑๑. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน

ด้านสังคม
๙. การจ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตังแต่สองลักษณะขึนไปเป็น
เกณฑ์
๑๐. การนับและแสดงจ้านวน
๑ – ๑๐

ด้านอารมณ์
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึนไป

ด้านร่างกาย

๖. การเล่นหรือท้างานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๗. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชือ่ มโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้
4. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
๕. การเก็บของเล่นของใช้อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

๑. การเล่นท้ากิจกรรม และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

