
๑ 

 

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 
    - รุ้งกินน้ํา 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก 
    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน 
๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย 
    - พักผ่อน  ทําร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ําให้ 

เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน 
    - ต้นไม้เจริญงอกงาม 
    - คนและสัตว์มีน้ํากินน้ําใช้ 
    - น้ําท่วม 

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
    - สมบัติของน้ํา 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก 
    - หลบฝน และไม่ไปในที่โล่งแจ้ง 
    - ใช้อุปกรณ์กันฝน 
๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย 
    - พักผ่อน ทําร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ําให้ 

เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 

    - การบอกอาการเมื่อเจ็บป่วย 
๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน 
    - เกิดแหล่งน้ํา 
    - คนและสัตว์มีน้ํากินน้ําใช้ 
    - พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม 
    - โครงการตามพระราชดําริฯโครงการ 
      ฝายชะลอน้ํา 

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
    - วัฏจักรของน้ํา 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก 
    - หลบฝน และไม่ไปในที่โล่งแจ้ง 
    - ใช้อุปกรณ์กันฝน และการแก้ปัญหา   

เมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝน 
๓. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน และการป้องกัน 
๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน 
    - โครงการตามพระราชดําริฯโครงการ  

แก้มลิง 
- โครงการตามพระราชดําริฯโครงการฝน 

หลวง 

มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้  
สภาพที่พึงประสงค์ 

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๔) 
       ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) 
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑) (๓.๒.๒) 
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๔) 
       ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) 
มฐ ๓ ตบช๓.๒ (๓.๒.๑) (๓.๒.๒) 
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๔) 
       ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) 
มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑) (๓.๒.๒) 
มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 



๒ 

 

รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑) 
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑) 
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) 
         ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑) 
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑) 
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑) 

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓) 
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒) 
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) 
         ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑) (๑๐.๒.๒) 
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑) 
 

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๓) 
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑) 
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑) 
         ตบช ๑๐.๓ (๑๐.๓.๒) 
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑) 
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑) (๑๒.๒.๒) 

ประสบการณ์สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
        (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
        (๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน

สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการจับ การโยน 

๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี 
        (๓) การปั้น 
        (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด  
             การปะ 
๑.๑.๔ (๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ 
             เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา 
             ความปลอดภัย 
        (๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ 

ต่างๆ 
 
 

ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
        (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
        (๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน  

สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการจับ การโยน 

๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี 
         (๓) การปั้น 
         (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด  

การปะ 
๑.๑.๔ (๒) การฟังเรื่องราว เหตุการณ์  

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

        (๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ 
ต่างๆ 

 
 

ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
        (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
        (๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน  

สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการจับ การโยน 

๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี 
        (๓) การปั้น 
        (๕) การหยิบจับการใช้กรรไกร การตัด  
             การปะ 
๑.๑.๔ (๒) การฟังเรื่องราว เหตุการณ์ 

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

         (๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ 
ต่างๆ 

 
 



๓ 

 

รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
 อารมณ์จิตใจ 

๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ 
ดนตรี 

๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ 
ตนเองและผู้อื่น 

สังคม 
๑.๓.๒ (๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ 
             เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ในชีวิตประจําวัน 
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 
             ห้องเรียน 
สติปัญญา 
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
         (๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ    

เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่างๆ 

        (๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ  

ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 

       (๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่ 
              อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 

อารมณ์จิตใจ 
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ 

ดนตรี 
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ 

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 
๑.๓.๒ (๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ 
             เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ในชีวิตประจําวัน 
สติปัญญา 
๑.๔.๑ (๕) การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
        (๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ 
             สื่อสาร 
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
             การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ 
             ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส 
             อย่างเหมาะสม 
      (๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่ 
             อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
๑.๔.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน    

ศิลปะ 

อารมณ์จิตใจ 
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ 

ดนตรี 
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ 

ตนเองและผู้อื่น 
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ           

ตามความสามารถของตนเอง 
สังคม 
๑.๓.๒ (๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือ   

สิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ํา 
         (๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ 
             เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ในชีวิตประจําวัน 
๑.๓.๕ (๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน 
             ความคิดเห็น 
        (๓) การทําศิลปะแบบร่วมมือ 
สติปัญญา 
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
             การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ 
             ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส 
             อย่างเหมาะสม 
 
 



๔ 

 

รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
๑.๔.๓ (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน  

ศิลปะ 
๑.๔.๔ (๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา

คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
 
 

      (๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล 
             ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ  

กระทํา 
      (๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่ 
             อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
      (๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน 
             กระบวนการแก้ปัญหา 
๑.๔.๓  (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน   

ศิลปะ 
        (๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
             รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
๑.๔.๔ (๑) การสํารวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง  

เรียนรู้รอบตัว 
         (๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ 
         (๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา 

คําตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
         (๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวม  

ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

คณิตศาสตร ์ ๑ การเปรียบเทียบจํานวนไม่เกิน ๓ ๑. ค่าและความหมายของจํานวน ๑-๕ 
๒. ตัวเลขฮินดูอารบิก ๑-๕ 
 

๑. ค่าและความหมายของจํานวน ๕-๑๐ 
๒. การรวมกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน ๑๐ 
๓. การเปรียบเทียบจํานวนไม่เกิน ๑๐ 
 



๕ 

 

รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
๔. การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่ 

หน่วยมาตรฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๑. ทักษะการสังเกต  ๑. ทักษะการสังเกต 

๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย  

ข้อมูล 
พัฒนาการทางภาษา 
และการรู้หนังสือ 

๑. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง 
๒. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ 

ตนเอง 
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง 
๕. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง 
 
 

๑. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง 
๒. การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง 
๕. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง 
 
 

๑. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
๒. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง 
๓. การพูดอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์และ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง 
๕. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง 
๖. การเล่นเกมทางภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

แนวคิด 
 ฝนที่ตกลงมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของวัฏจักรของน้ํา เมื่อน้ําได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ําลอยขึ้นไปในอากาศ ไอน้ําควบแน่นเป็นละอองน้ํา 
ซึ่งรวมตัวกันเป็นเมฆ และตกลงมาเป็นฝนไหลสู่แม่น้ํา ลําคลอง ทะเล มหาสมุทร วนเวียนกันเช่นนี้เป็นวัฏจักร เมื่อฝนตกเราควรหลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน                    
โรคที่พบบ่อยในฤดูฝนได้แก่ ไข้หวัด และไข้เลือดออก ซึ่งเราสามารถป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวได้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง และโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําไม่พอใช้ 
 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัย 
ที่ดี 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และประสานสัมพันธ์
กัน 
 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น 
 
 
 
 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และ 
ทรงตัวได้ 
 

๑.๓.๑ เล่นทํากิจกรรม และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 
 
 
 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้นได้ 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อฝน
ตกได้ 
 
 
 
 
 

๒. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้ 
 
 
 
 
 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภยั 
(๒) การฟังเรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ 
 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน 
การจับ การโยน 
 
 

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
    - วัฏจักรของน้ํา 
๒. การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมเมื่อฝนตก 
    - หลบฝน และไม่ไปในที่  
โล่งแจ้ง 
    - ใช้อุปกรณ์กันฝน และ
การแก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์
กันฝน 
๓. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน 
และการป้องกัน 
 



๗ 

 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 
 
 
มาตรฐาน ๓ 
มีสุขภาพจิตดีและ 
มีความสุข 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๔ 
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
 
 
มาตรฐานที่ ๗ 
รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 
 
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
ฝานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
 
 
๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรม และรัก
ความเป็นไทย 
 
 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 
 
 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
 
 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญ- 
พระบารมี 
 

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 
 

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๕. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่างมี
ความสุข 
 
 
 

๗. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญ- 
พระบารมี 
 
 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(๕) การใช้กรรไกร การตัด การปะ 
 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 
 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจําวัน 

๔. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการ 
เกิดฝน 
    - โครงการตาม
พระราชดําริฯโครงการแก้มลิง 
    - โครงการตาม
พระราชดําริฯโครงการฝน
หลวง 



๘ 

 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๘ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๒ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๒.๑ เล่นหรือทํางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทํา
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ทํางานร่วมมือกับเพื่อนในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้ 
 
 
 
 
 
 
 

๙. อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้ําได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ํา 
๑.๓.๕ การเล่นและทํางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
(๓) การทําศิลปะแบบร่วมมือ 
 
 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
(๑) การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  โดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทํา 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 
 

 



๙ 

 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๓ มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 
 
 

๑๑.๑ ทํางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือก และเลือกวิธี
แก้ปัญหา 
 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลง และแปลกใหม่
จากเดิม หรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก 
และเลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มี
อุปกรณ์กันฝนได้ 
 
 

๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลง และแปลกใหม่จาก
เดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๕ การเล่นและทํางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
 (๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแก้ปัญหา 
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(๒) การเขียนภาพและเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การฉีก การตัด การปะ 
๑.๔.๓ จนิตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
 
 

 



๑๐ 

 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ และมีความ 
สามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคําตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 
 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคําถาม
ว่า“เมื่อไร” “อย่างไร” ใน
การค้นหาคําตอบ 
 
 

๑๒. ค้นหาคําตอบเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันได้ 
 
 
๑๓. ใช้ประโยคคําถามว่า 
“เมื่อไร” หรือ “อย่างไร” ในการ
ค้นหาคําตอบ 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 
(๑) การสํารวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
ค้นหาคําตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  หน่วยฝน 

วันที่ กิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

๑ - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม 
บทเพลงฉันคือเมฆ 

เรื่องวัฏจักรของน้ํา 
- เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเมื่อต้มน้ํา 
- เด็กตั้งสมมติฐานและ
ทดสอบสมมติฐานสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นเมื่อนํากระจก
มาอังไอน้ํา 
- เด็กสนทนาเรื่องวัฏจักร
ของน้ําโดยใช้ภาพประกอบ 

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน 
- ฉีดสีน้ําสร้างภาพ 
- ตัดกระดาษทําที่คาด
ศีรษะหยดน้ําหรือเมฆ
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ 

- เล่นตามมุมประสบการณ์ 
- แนะนําหนังสือเกี่ยวกับ
ฝนและน้ําที่มุมหนังสือ 

- เกมวิ่งหลบหลีก 
สิ่งกีดขวาง 

- เกมพื้นฐานการบวก 
รูปเมฆ ๕-๑๐ 

๒ - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- ฟังเพลงบรรเลง และทํา
ท่าทางตามตามจินตนาการ
ประกอบการใช้ริบบิ้นผ้า 

เรื่อง เหตุการณ์ที่สัมพันธ์
กับการเกิดฝน 
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์น้ําท่วมจาก
ภาพข่าว 
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับการ
กินของลิงจากภาพ 
- เด็กทดลองสร้างแก้มลิง
ด้วยดินเหนียว 
 
 
 

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน 
- เทสีสร้างภาพ 
- พิมพ์ภาพด้วยแกน
กระดาษชําระ 

-เล่นตามมุมประสบการณ์ - เล่นเครื่องเล่นสนาม - เกมเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ๕ 
ลําดับ 



๑๒ 

 

วันที่ กิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

๓ - อบอุ่นร่างกาย 
- กายบริหารประกอบ
เพลงออกกําลังกายรับ 
แสงตะวัน 
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อ
ฝนตก 
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับการ
หลบฝนและการใช้
อุปกรณ์กันฝน 
- เด็กทํางานเป็นกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหา โดย
สมมติว่าไม่มีอุปกรณ์ 
กันฝน 

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียน 
- วาดภาพอิสระด้วยสี
โปสเตอร์ 
- ปั้นขี้ผึ้ง 

-เล่นตามมุมประสบการณ์ - โยนและรับลูกบอล - เกมจับคู่ภาพเหมือน 
คนกางร่ม 

๔ - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวตามผู้นําของ
กลุ่มตน 

เรื่อง โรคที่พบบ่อยในฤดู
ฝน และการป้องกัน 
-ครูอ่านนิทานเรื่องหนูต้น
ข้าวเป็นไข้เลือดออกให้
เด็กฟัง 
- เด็กตั้งคําถามเพื่อ
สัมภาษณ์ครูพยาบาล
เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยใน
ฤดูฝน และการป้องกัน 
- เด็กสํารวจและทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
โรงเรียน 
 

- วาดภาพอิสระด้วยสี
เทียนระบายสีน้ํา 
- ทําการ์ดขอบคุณครู
พยาบาล 
- พับกระดาษเป็นร่ม 

- เล่นตามมุมประสบการณ์ 
- แนะนําอุปกรณ์เล่น
สมมติโรงพยาบาลที่ 
มุมบทบาทสมมติ 

- เล่นน้ํา เล่นทราย - เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ ฝนตก ฟ้าแลบ 
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 



๑๓ 

 

วันที่ กิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

๕ - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติ
ตามคําสั่ง จัดกลุ่ม ๕-๑๐ 
คน 

เรื่อง เหตุการณ์ที่สัมพันธ์
กับการเกิดฝน 
- ครูเล่าเรื่องฝนหลวง 
ประกอบอุปกรณ์ 
- เด็กสนทนาเกี่ยวกับพระ
มหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๙ 
- เด็กและครูยืนตรงและ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
 

- ศิลปะแบบร่วมมือ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝน
หลวง 

- เล่นตามมุมประสบการณ์ 
- เพิ่มมุมอุปกรณ์ประกอบ 
การเล่าเรื่องฝนหลวง 

- โพงพาง - เกมโดมิโนจํานวน
เครื่องบินฝนหลวง ๑-๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยฝน  ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย  
ฝน 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงฉันคือเมฆ 
๒. เคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบการใช้ 

ริบบิ้นผ้า 
๓. กายบริหารประกอบเพลงออกกําลังกาย 
    รับแสงตะวัน 
๔. เคลื่อนไหวแบบผู้นําผู้ตาม 
๕. เคลื่อนไหวและปฏิบัติตามคําสั่ง 

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ วัฏจักรของน้ํา 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก 
๓. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน และการป้องกัน 
๔. โครงการตามพระราชดําริฯโครงการแก้มลิง 

๕. โครงการตามพระราชดําริฯ โครงการฝนหลวง 

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๑. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีโปสเตอร์ 
๒. ฉีดสี เทส ี
๓. ปั้นขี้ผึ้ง 
๔. พิมพ์ภาพด้วยแกนกระดาษ 
๕. ตัดกระดาษทําที่คาดศีรษะ 
๖. พับกระดาษเป็นร่ม 
๗. ทําการ์ดขอบคุณครูพยาบาล 
๘. ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวง 

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม 
๑. เล่นตามมุมประสบการณ์ใน 

ห้องเรียน 
๒ อ่านหนังสือเกี่ยวกับฝนและน้ําที่ 

มุมหนังสือ 
๓. เล่นบทบาทสมมติโรงพยาบาลที่ 

มุมบทบาทสมมติ 
๔. เล่นตามมุมประสบการณ์              

“ฝนหลวง” 

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
๑. เกมพื้นฐานการบวกรูปเมฆ ๕-๑๐ 
๒. เกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ๕ ลําดับ 
๓. เกมจับคู่ภาพเหมือนคนกางร่ม 
๔. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 
๕. เกมโดมิโนจํานวนเครื่องบินฝนหลวง 

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
 

๑. เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
๒. เล่นเครื่องเล่นสนาม 
๓. โยนและรับลูกบอล 
๔. เล่นน้ํา เล่นทราย 
๕. โพงพาง 



๑๕ 

 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑  หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข 

(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 

 ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยทําท่าทางประกอบเพลงฉันคือ
เมฆโดยให้แต่ละคนคิดท่าทางอย่างอิสระ และทําซ้ํา
ตามความเหมาะสม 
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

๑. เครื่องเคาะจังหวะ 
๒. เพลงฉันคือเมฆ 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะทําท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้ําได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) การสังเกต
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
(๑๖) การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทํา 

ปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ 
วัฏจักรของน้ํา 
 

ขั้นนํา 
๑. เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในอากาศมีน้ําอยู่
หรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
ขั้นสอน 
๒. ครูแนะนําอุปกรณ์การทดลอง สร้างข้อตกลงในการ
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้มน้ํา 
๓. เด็กอาสาสมัครเทน้ําใส่ภาชนะ ครูจุดไฟต้มน้ํา เด็ก
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และร่วมกันลง
ความเห็นว่าน้ําหายไปไหน 
๔. เด็กตั้งสมมุติฐานว่าถ้าต้มน้ําแล้วนํากระจกมาอัง 
ไอน้ําที่ระเหยจะเกิดอะไรขึ้นและทดลองนํากระจกมา
อังที่ไอน้ําเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
 

๑. ตะเกียงอัลกอฮอล์ 
๒. บีกเกอร์ใส่น้ํา 
๓. กระจก 
๔. แผนภาพ 
วัฏจักรของน้ํา 

สังเกตการอธิบาย
เชื่อมโยงเหตุและผลที่
เกิดขึ้นตามวัฏจักรของ
น้ํา 



๑๖ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
 
 

(๑๗) การคาดเดา
หรือการคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 
 

๕. เด็กมีส่วนร่วมในการบันทึกผลการทดลองโดยการ
วาดภาพ ครูถามคําถามและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังแผนภาพวัฏจักรของน้ํา 
ขั้นสรุป 
๖. เด็กร่วมกันอธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตาม 
วัฏจักรของน้ํา 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 
๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
๓. กล้าพูด กล้าแสดงออก  
อย่างเหมาะสม 
๔. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

(๕) การใช้กรรไกร ตัด
ตัด การปะ 
 (๒) การเขียนภาพ
และเล่นกับสี 
 (๒) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ 
 (๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

 ๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน 
๒. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน 
   ๒.๒ ฉีดสีน้ําสร้างภาพ 
   ๒.๓ ตัดกระดาษทําที่คาดศีรษะรูปหยดน้ําหรือเมฆ 
๓. ครูแนะนําหนังสือเกี่ยวกับฝนและน้ําที่มุมหนังสือ 
๔. เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อทําผลงานเสร็จให้นํามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
๕. เด็ก ๔-๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้เพื่อน
ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 

๑. เพลงเสียงฝน 
๒. กระดาษ 
๓. สีเทียน 
๔. สีน้ําใส่กระบอกฉีด
น้ํา 
๕. แถบกระดาษ 
๖. รูปโครงร่างหยดน้ํา
และเมฆ 
๗. กรรไกร 
๘. กาว 
๙. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

๑. ตรวจผลงานการ
ตัดกระดาษ 
๒. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
 
 



๑๗ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
 

 เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

1.สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น 
2. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 
 

การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ พื้นที่ 

 ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. เด็กนํากล่องกระดาษไปวางกระจายให้ทั่วพื้นที่ 
๓. ครูอธิบายกติกาในการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
    - เด็กเข้าแถวเป็นแถวตอน ๓ แถว  
    - เด็กคนที่ยืนหัวแถววิ่งจากฝั่งที่ยืนไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
โดยระวังไม่ให้วิ่งชนกล่องกระดาษ 
๔. เด็กเล่นเกมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ๓-๔ รอบ 
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย 

กล่องกระดาษ สังเกตการวิ่งหลบหลีก 
สิ่งกีดขวาง 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
เด็กจัดกลุ่มภาพ เพื่อแสดง
ผลรวมจํานวน ๕-๑๐ 

การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

๑. จํานวน ๕-๑๐ 
๒. การรวม 

๑. ครูแนะนําเกมพื้นฐานการบวกรูปเมฆ ๕-๑๐ 
๒. แบ่งเด็กเป็น๔กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะนํา
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา 
 

เกมพื้นฐานการบวก 
รูปเมฆ ๕-๑๐ 

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 
 
 
 



๑๘ 

 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒  หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิดของตนเองอย่าง
หลากหลาย 

(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๒) การแสดงความคิด 
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
และการเคลื่อนไหว 

 ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
๒. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยทําท่าทางตาม
จินตนาการอย่างอิสระประกอบการใช้ริบบิ้นผ้าเมื่อครู
เปิดเพลงบรรเลง 
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

๑. เครื่องเคาะจังหวะ 
๒. เพลงบรรเลง 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะทําท่าทาง
ประกอบคําบรรยาย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน 
(๑) การสังเกต
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

๑. โครงการตาม
พระราชดําริฯ 
โครงการแก้มลิง 
๒. พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ ๙ในการ
แก้ปัญหาน้ําท่วม
และน้ําไม่พอใช้ 
 

ขั้นนํา 
๑. เด็กแสดงความคิดเห็นจากภาพข่าวเหตุการณ์น้ําท่วม 
ขั้นสอน 
๒. ครูสร้างข้อตกลงให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อครูเทน้ําในถาดที่ปั้นดินเป็นทางน้ําหลักไว้ 
๓. เด็กอาสาสมัครตวงน้ําใส่แก้วปริมาณเท่ากับเส้นที่
ครูขีดไว้ เทน้ําใส่ทางน้ําหลัก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (น้ําล้น) 
๔. เด็กสังเกตภาพลิง สนทนาเกี่ยวกับการกินของลิง 
ครูพูดเรื่องการเก็บอาหารไว้ที่แก้ม และเชื่อมโยงไปยัง
โครงการแก้มลิง 
 

๑. ภาพข่าวเหตุการณ์
น้ําท่วม 
๒. ถาด 
๓. ดินเหนียว 
๔. ภาพลิง 
๕. พระบรมฉายา
ลักษณ์ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ 
๖. เพลงสรรเสริญ- 
พระบารมี 

สังเกตพฤติกรรมการ
ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 
 



๑๙ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
 
 

(๑๒) การตวงโดยใช้
เครื่องมือและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

๕. เด็กอาสาสมัครมาสร้างแก้มลิงให้ทางน้ําหลักโดย
การปั้นดินเหนียว เป็นที่เก็บน้ําสํารอง 
๖. เด็กอาสาสมัครตวงน้ําใส่แก้วปริมาณเท่าเดิม เทน้ํา
ใส่ทางน้ําหลัก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (น้ํา
ไหลไปยังแก้มลิง) 
๗. เด็กดูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ครูอธิบายเชื่อมโยงไปสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
ขั้นสรุป 
๘. เด็กและครูยืนตรงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมกัน 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก  
อย่างเหมาะสม 
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

(๒) การเขียนภาพและ
เล่นกับสี 
(๕) การหยิบจับ    
การฉีก การปะ 
(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

 ๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน 
๒. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน 
   ๒.๒ เทสีสร้างภาพ โดยการนํากระดาษหนีบกับ 
คลิปบอร์ด หยดสีน้ําไปด้านหนึ่งของกระดาษ เอียง
คลิปบอร์ดเพื่อให้สีไหล 
   ๒.๓ พิมพ์ภาพด้วยแกนกระดาษชําระ 
๓. เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม          
ตามความสนใจ เมื่อทําผลงานเสร็จให้นํามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
 

๑. เพลงเสียงฝน 
๒. กระดาษ 
๓. สีเทียน 
๔. สีน้ํา 
๕. คลิปบอร์ด 
๖. หลอดหยด 
๗. สีโปสเตอร ์
๘. แกนกระดาษชําระ 
๙. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน 
 
 
๓. สังเกตพฤติกรรม



๒๐ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๔ เด็ก ๔-๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้เพื่อน
ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 

การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง 

กิจกรรมการเล่นตามมุม (๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
 

 เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

1. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น 
2. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 

(๓) การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย 

 ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นสนามอย่างปลอดภัย 
๓. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ โดยครูคอยดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก 
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย 

เครื่องเล่นสนาม สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 
 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
เรียงลําดับภาพการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ได้ 
 

(๑๔) การบอกและ
เรียงลําดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 

ลําดับเหตุการณ์
การเจริญเติบโต
ของต้นไม้ 

๑. ครูแนะนําเกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
๕ ลําดับ 
๒. แบ่งเด็กเป็น๔กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะนํา
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา 
 

เกมเรียงลําดับการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ 
๕ ลําดับ 

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 
 
 
 



๒๑ 

 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓  หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงและดนตรีอย่าง
มีความสุข 
 

(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 

 ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. เด็กและครูร่วมกันทําท่าทางกายบริหารประกอบ
เพลงออกกําลังกายรับแสงตะวัน 
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

๑. เครื่องเสียง 
๒. เพลงออกกําลังกาย
รับแสงตะวัน 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะทําท่าทาง
ประกอบเพลงและ
ดนตรี 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
เมื่อฝนตกได้ 
๒. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก 
และเลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มี
อุปกรณ์กันฝนได้ 

(๒) การฟังเรื่องราว
เหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์
ต่างๆ 
(๑) การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
เมื่อฝนตก 
- หลบฝน และไม่
ไปในที่โล่งแจ้ง 
- ใช้อุปกรณ์กันฝน 
และการแก้ปัญหา
เมื่อไม่มีอุปกรณ์
กันฝน 
 

ขั้นนํา 
๑. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าทางประกอบ
เพลงหลบฝน 
ขั้นสอน 
๒. เด็กจับสลากภาพอุปกรณ์กันฝน และเล่นบทบาท
สมมติการใช้อุปกรณ์ตามภาพให้เพื่อนทายโดยเลือก
ภาพประกอบเหตุการณ์ฝนตก 
๓. เด็กร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อฝนตก
แต่เด็กไม่มีอุปกรณ์กันฝน 
 
 
 

๑. เพลงหลบฝน 
๒. สลากภาพอุปกรณ์
กันฝน 
๓. ภาพประกอบ
เหตุการณ์ฝนตก 
- คนสวมเสื้อกันฝน 
และหมวก 
- คนกางร่ม 
- ฟ้าผ่า 
๔. กระดาษ 
๕. สีไม้ 
 
 

๑. สังเกตพฤติกรรม
เด็กจากการเล่น
บทบาทสมมติ และ
การเลือกภาพประกอบ
เหตุการณ์ฝนตก 
๒. สังเกตการระบุ
ปัญหา สร้างทางเลือก 
และเลือกวิธีแก้ปัญหา
เมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝน
ได้ขณะเด็กทํางาน
ร่วมกัน 



๒๒ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๔. เด็กจัดกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และวาดภาพแสดงวิธีการ
แก้ปัญหาเมื่อฝนตกแต่เด็กไม่มีอุปกรณ์กันฝนและเลือก
วิธีแก้ปัญหา ๑ วิธีมานําเสนอให้กลุ่มใหญ่ฟัง โดยครู
คอยช่วยเหลือชี้แนะ 
ขั้นสรุป 
๕. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและทําท่าทางประกอบ
เพลงหลบฝน 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก  
อย่างเหมาะสม 
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

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

 ๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน 
๒. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน 
   ๒.๒ วาดภาพอิสระด้วยสีโปสเตอร์ 
   ๒.๓ ปั้นขี้ผึ้ง 
๓. เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทําผลงานเสร็จให้นํามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
4. เด็ก ๔-๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้เพื่อน
ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

๑. เพลงเสียงฝน 
๒. กระดาษ 
๓. สีเทียน 
๔. สีโปสเตอร ์
๕. พู่กัน 
๖. ขี้ผึ้ง 
๗.มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
 



๒๓ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
 

 เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

1. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น 
2. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้ 
 

(๔) การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ และการโยน 
 

 ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. ครูสาธิตการโยนและรับลูกบอลกับผู้ช่วย (กรณีไม่มี
ผู้ช่วย เลือกเด็กที่คาดว่าจะรับลูกบอลได้มาช่วยสาธิต) 
๓. เด็กยืนเป็นแถว ครูโยนลูกบอลให้เด็กคนหน้าสุด ให้
เด็กโยนกลับมาให้ครู แล้วเด็กไปต่อท้ายแถว จนครบ
ทุกคน 
๔. เด็กจับคู่เล่นโยนและรับลูกบอล 
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย 
 

ลูกบอล สังเกตพฤติกรรมการ
รับลูกบอล 
 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
จับคู่ภาพเหมือนโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ 
ลักษณะ 

(๑๓) การจับคู่สิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ  

ลักษณะของร่ม
และคน 

๑. ครูแนะนําเกมจับคู่ภาพเหมือนคนกางร่ม 
๒. แบ่งเด็กเป็น๔กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา 
 

เกมจับคู่ภาพเหมือน
คนกางร่ม 

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 
 
 



๒๔ 

 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔  หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี 

 ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
๒. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้
ยินสัญญาณหยุด ให้เด็กจัดกลุ่มๆ ละ ๕-๖ คน 
๓. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกผู้นําในการเคลื่อนไหวเด็กคน
อื่นๆ เคลื่อนไหวตามผู้นําของกลุ่มตน ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้นําและผู้ตาม 
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

เครื่องเคาะจังหวะ สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะเป็นผู้นําและ 
ผู้ตาม 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑. ค้นหาคําตอบเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกันได้ 
๒. ใช้ประโยคคําถามว่า 
“เมื่อไร” หรือ “อย่างไร” ใน
การค้นหาคําตอบ 
 
 
 
 
 

(๑) การสํารวจ 
สิ่งต่างๆ และ 
แหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคําถาม 
ในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คําตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ 
 
 

โรคไข้เลือดออก
และการป้องกัน 
 

ขั้นนํา 
๑. ครูอ่านนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออกให้เด็กฟัง 
ขั้นสอน 
๒. เด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก และข้อ
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก โดยครูช่วยชี้แนะ
เพื่อเตรียมเป็นคําถามสําหรับสัมภาษณ์ครูพยาบาล 
๓. เด็กสัมภาษณ์ครูพยาบาลตามคําถามที่เตรียมไว้ 
๔. ครูสร้างข้อตกลงในการพาเด็กไปสํารวจและทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในโรงเรียน 
 

๑. นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเป็น
ไข้เลือดออก 
๒. ครูพยาบาล 
๓. แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายภายในโรงเรียน 
๔. กระดาษ 
๕. สีเทียน 
๖. กระดาษโปสเตอร์ 
๗. สีเมจิก 
 
 

๑. สังเกตพฤติกรรม
การค้นหาคําตอบใน
การถามคําถาม และ
การสํารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
ภายในบริเวณโรงเรียน 
๒. สังเกตและจด
บันทึกคําถามของเด็ก 



๒๕ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
 (๔) การมีส่วนร่วมใน

การรวบรวมข้อมูล
และนําเสนอข้อมูล
จากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ 

๕. เด็กสํารวจและวาดภาพแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่พบ 
แล้วทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้น โดยครูคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด 
ขั้นสรุป 
๖. เด็กนําภาพแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาติดในกระดาษ
แผ่นใหญ่รวมกัน ช่วยกันนับจํานวนแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายที่ได้ร่วมกันทําลายไปแล้วและเขียนตัวเลขกํากับ 

 
 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
๒. กล้าพูด กล้าแสดงออก  
อย่างเหมาะสม 
๓. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

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

๑. การถ่ายทอด
ความคิดในชิ้นงาน 
๒. ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง 

๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน 
๒. ครูแนะนํากิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
   ๒.๑ วาดภาพอิสระด้วยสีเทียนแล้วนําไประบายสีน้ํา 
   ๒.๒ ทําการ์ดขอบคุณครูพยาบาล 
   ๒.๓ พับกระดาษเป็นร่ม 
๓. ครูแนะนําอุปกรณ์สําหรับเล่นสมมติโรงพยาบาลที่
มุมบทบาทสมมติ 
๔. เด็กเลือกทํากิจกรรมสร้างสรรค์ ๒ กิจกรรม ตาม
ความสนใจ เมื่อทําผลงานเสร็จให้นํามาให้ครูเขียน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
๕. เด็ก ๔-๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ให้เพื่อน
ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑. เพลงเสียงฝน 
๒. กระดาษ 
๓. สีเทียน 
๔. สีน้ํา 
๕. กระดาษสําหรับทํา
การ์ด 
๖. กระดาษสําหรับพับ 
๗. ลวดกํามะหยี่ 
๘. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

๑. สังเกตผลงาน
ศิลปะและสนทนากับ
เด็กเกี่ยวกับผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกล้าพูด กล้า
แสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง 



๒๖ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
 

 เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

1. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น 
2. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
 

(๓) การเล่นน้ํา เล่น
ทรายอย่างปลอดภัย 

 ๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. ครูทบทวนข้อตกลงในการเล่นน้ําและเล่นทราย
อย่างปลอดภัย 
๓. เด็กเล่นน้ําและเล่นทรายอย่างอิสระ โดยครูคอย
ดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
๔. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย 

อุปกรณ์สําหรับเล่นน้ํา
และเล่นทราย 

สังเกตพฤติกรรมการ
เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 
 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
ได้ 
 

(๑๘) การเล่นเกม
ทางภาษา 

คําที่เขียน
เหมือนกัน 

๑. ครูแนะนําเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ 
๒. แบ่งเด็กเป็น๔กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา 

เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์ ฝนตก 
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 

 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕  หน่วยที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
๑. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะอย่างมีความสุข 
๒. จัดกลุ่มจํานวน ๕-๑๐ คน
ได้ 

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตร ี
(๘) การนับและแสดง
จํานวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

 ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด 
ให้ฟังครูบอกจํานวน และจัดกลุ่มตามจํานวนที่ครูบอก 
แล้วนั่งลง ทําซ้ําหลายๆ รอบ 
๓. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

เครื่องเคาะจังหวะ ๑. สังเกตพฤติกรรม
เด็กขณะเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ 
๒. สังเกตการจัดกลุ่ม
ตามจํานวนที่กําหนด 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๒. ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี 
 
 
 
 

(๖) การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน 
(๖) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ 
 
 
 
 

๑. โครงการตาม
พระราชดําริฯ 
โครงการฝนหลวง 
๒. พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ ๙ในการ
แก้ปัญหาฝนแล้ง 

ขั้นนํา 
๑. เด็กสังเกตภาพพื้นดินที่แห้งแล้ง และสนทนา
เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต 
ขั้นสอน 
๒. ครูเล่าเรื่องโครงการตามพระราชดําริฯ โครงการ 
ฝนหลวงประกอบการใช้อุปกรณ์ 
๓. เด็กพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ ๙ในการแก้ปัญหาฝนแล้ง 
ขั้นสรุป 
๔. เด็กและครูยืนตรงและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมกัน 

๑. อุปกรณ์สําหรับเล่า
เรื่องโครงการฝนหลวง 
   - เครื่องบินจําลอง 
   - ฉากท้องฟ้า
สําหรับเล่าเรื่อง 
   - ตุ๊กตาเจ้าหน้าที่ 
๒. ภาพโครงการฝน
หลวง 
๓. พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ ๙ 

๑. สังเกตการพูด
อธิบายเกี่ยวกับพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ 
๒. สังเกตพฤติกรรม
การยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
 



๒๘ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ทํางานร่วมมือกับเพื่อนในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้ 
 

(๓)การทํางานศิลปะที่
นําวัสดุหรือสิ่งของที่
ใช้แล้วมาใช้ซ้ํา 
(๓) การทําศิลปะแบบ
ร่วมมือ 
 

การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 

๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงเสียงฝน 
๒. เด็กเลือกเข้ากลุ่มๆ ละ ๔ คนอย่างอิสระ 
๓. เด็กสังเกตวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ แล้วให้
แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าต้องการวัสดุอะไรบ้างเพื่อนําไป
ประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวง 
๓. ตัวแทนของเด็กแต่ละกลุ่มหยิบวัสดุอุปกรณ์ 
๔.เด็กทํางานร่วมกับเพื่อนในการประดิษฐ์เครื่องบินฝน
หลวง ช่วยกันพิจารณาจนพึงพอใจ 
๕. เด็กช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรม
ของกลุ่ม 
๖. ครูสุ่มกลุ่มเด็กเล่าเกี่ยวกับผลงาน ๒-๓ กลุ่ม 

๑. เพลงเสียงฝน 
๒. เศษวัสดุ เช่น แกน
กระดาษ ขวด กล่อง
ฯลฯ 
๓. กระดาษสี 
๔. กาว 
๕. กรรไกร 
๖. สีเทียน 
๗. สีไม้ 
๘. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานร่วมกับเพื่อน 

กิจกรรมการเล่นตามมุม 
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 

(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
 

 เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ เมื่อหมดเวลาครูให้
สัญญาณ เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

1. สังเกตการเล่น
ร่วมกับผู้อื่น 
2. สังเกตการเก็บของ
เข้าที่  

กิจกรรมกลางแจ้ง 
ร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของไทยได้อย่างมี
ความสุข 

(๕) การละเล่น
พื้นบ้านของไทย 
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 

ความสุข ความ
เพลิดเพลินจาก
การร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย 

๑. เด็กอบอุ่นร่างกาย 
๒. เด็กท่องบทร้องโพงพางตามครู 
๓. ครูอธิบายวิธีการเล่นโพงพางโดยให้เด็กจับมือล้อม
วงเป็นวงกลม เลือกคนเป็นปลา ๑ คน เอาผ้าปิดตาไว้ 
คนที่ล้อมวงเดินเป็นวงกลมพร้อมกับท่องบทร้อง
โพงพาง เมื่อจบให้ถามว่าปลาเป็นหรือปลาตาย ถ้า
ตอบว่าปลาเป็นให้คนที่ล้อมวงย้ายที่ได้ แต่ถ้าตอบว่า

๑. บทร้องโพงพาง 
๒. ผ้าปิดตา 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะร่วมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย 



๒๙ 

 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ปลาตายให้คนที่ล้อมวงนั่งเฉยๆ คนที่เป็นปลาจะคลํา
หาตัวคนที่ล้อมวงและทายว่าเป็นใคร 
๔. เด็กเล่นโพงพางโดยครูคอยดูแลช่วยเหลือ 
๕. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น และพาเด็กไปทําความ
สะอาดร่างกาย 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
เล่นเกมโดมิโนภาพเครื่องบิน
ฝนหลวงตามจํานวน ๑-๑๐ได้ 
 

(๘) การนับจํานวน
ของสิ่งต่างๆ 

จํานวน ๑-๑๐ ๑. ครูแนะนําเกมโดมิโนจํานวนเครื่องบินฝนหลวง 
๑-๑๐ 
๒. แบ่งเด็กเป็น๔กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่ม รับเกมที่ครู
แนะนําไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา 
 

เกมโดมิโนจํานวน
เครื่องบินฝนหลวง 
๑-๑๐ 
 

สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๗ ฝน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 

เลขที่ 
 
 
 
 

ชื่อ 

พัฒนาการ 

หมาย
เหตุ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
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ชื่อ 

พัฒนาการ 

หมาย
เหตุ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
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