การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. การนับและแสดงจานวน 1 - 4
2. การแสดงจานวนส่งงองง่าาง ดววเลลอ
ฮ่นดูงารบ่ก่ั้งแ่า 1 - 5
3. การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
สงงกลุามมีจานวนไมาลก่น 5 วาามีจานวน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
4. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงก
จานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามทีง
มีผลรวมไมาลก่น 5
5. การแเกกลุามเางเงงกจากกลุามใหญาและ
บงกจานวนทีงลหลืงทีงมีจานวนไมาลก่น 5

อนุบาลปีที่ 2
1. นับและแสดงจานวน 1 - 8
2. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวน
ทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมา
ลก่น 10
3. การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมา
ลก่น 10
4. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง ลชาน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเกวาา
5. ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง

อนุบาลปีที่ 3
1. นับและแสดงจานวน 1 - 14
2. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวน
ทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวม
ไมาลก่น 14
3. การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมา
ลก่น 14
4. การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงง
กลุามมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมา
ลทาากัน มากกวาา นวงเกวาา
5. ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ่บช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ่บช 2.2 (2.๒.1)
มฐ 4 ่บช 4.1 (4.1.1)(4.1.3)
มฐ 6 ่บช ๖.2 (6.2.1)
มฐ 9 ่บช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ่บช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3)

มฐ 1 ่บช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ่บช 2.2 (2.๒.1)
มฐ 4 ่บช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ่บช ๖.2 (6.2.1)
มฐ 9 ่บช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ่บช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3)

มฐ 1 ่บช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ่บช 2.2 (2.๒.1)
มฐ 4 ่บช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 6 ่บช ๖.2 (6.2.1)
มฐ 9 ่บช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ่บช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การลคลืงงนไหวงเูากับทีงลคลืงงนทีง
(2) การลคลืงงนไหวลคลืงงนทีง
(3) การลคลืงงนไหวพรวงมวัสดุ งุปกรณ์
(5) การลลานลครืงงงลลานสนามงเาางง่สระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การลอีเนภาพ
(3) การปั้น
(5) การหเ่บจับ การใชวกรรไกร การฉีก
การ่ัด การปะ และการรวงเวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การลลาน่ามมุมประสบการณ์/มุม่าาง
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การรวงงลพลง
(5) การทางานศ่ลปะ
สังคม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลหวงงลรีเนราวมกัน
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา

อนุบาลปีที่ 2
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การลคลืงงนไหวงเูากับทีงลคลืงงนทีง
(2) การลคลืงงนไหวลคลืงงนทีง
(3) การลคลืงงนไหวพรวงมวัสดุ งุปกรณ์
(5) การลลานลครืงงงลลานสนามงเาางง่สระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การลอีเนภาพ
(3) การปั้น
(5) การหเ่บจับ การใชวกรรไกร การฉีก
การ่ัด การปะ และการรวงเวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การลลาน่ามมุมประสบการณ์/มุม่าาง
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การรวงงลพลง
(5) การทางานศ่ลปะ
สังคม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลหวงงลรีเนราวมกัน
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา

อนุบาลปีที่ 3
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การลคลืงงนไหวงเูากับทีงลคลืงงนทีง
(2) การลคลืงงนไหวลคลืงงนทีง
(3) การลคลืงงนไหวพรวงมวัสดุ งุปกรณ์
(5) การลลานลครืงงงลลานสนามงเาางง่สระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การลอีเนภาพ
(3) การปั้น
(5) การหเ่บจับ การใชวกรรไกร การฉีก
การ่ัด การปะ และการรวงเวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การลลาน่ามมุมประสบการณ์/มุม่าาง
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การรวงงลพลง
(5) การทางานศ่ลปะ
สังคม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลหวงงลรีเนราวมกัน
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังลก่ลักษณะ สาวนประกงบ
การลปลีงเนแปลง และความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง โดเใชวประสาทสัมผัสงเาางลหมาะสม
(5) การคัดแเก การจัดกลุามและการจาแนก
ส่งง่าาง ่ามลักษณะและรูปราาง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
ในชีว่่ประจาวัน
(10) การรวมและการแเกส่งง่าาง
(13) การจับคูา การลปรีเบลทีเบ และ
การลรีเงลาดับส่งง่าาง ่ามลักษณะความ
เาว/ความสูง น้าหนัก ปร่มา่ร
 การนับและแสดงจานวน 1 - 4
 การแสดงจานวนส่งงองง่าาง ดววเลลอฮ่นดู
งารบ่ก่ั้งแ่า 1-5
 การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
สงงกลุามมีจานวนไมาลก่น 5 วาามีจานวน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
 การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงก
จานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงง

อนุบาลปีที่ 2
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังลก่ลักษณะ สาวนประกงบ
การลปลีงเนแปลง และความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง โดเใชวประสาทสัมผัสงเาางลหมาะสม
(5) การคัดแเก การจัดกลุามและการจาแนกส่งง
่าาง ่ามลักษณะและรูปราาง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
ในชีว่่ประจาวัน
(10) การรวมและการแเกส่งง่าาง
(13) การจับคูา การลปรีเบลทีเบ และ
การลรีเงลาดับส่งง่าาง ่ามลักษณะความเาว/
ความสูง น้าหนัก ปร่มา่ร
 นับและแสดงจานวน 1 - 8
 การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวน
ทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมี
ผลรวมไมาลก่น 10
 การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวน
ไมาลก่น 10
 ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง ลชาน ลทาากัน

อนุบาลปีที่ 3
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังลก่ลักษณะ สาวนประกงบ
การลปลีงเนแปลง และความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง โดเใชวประสาทสัมผัสงเาางลหมาะสม
(5) การคัดแเก การจัดกลุามและการจาแนกส่งง
่าาง ่ามลักษณะและรูปราาง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
ในชีว่่ประจาวัน
(10) การรวมและการแเกส่งง่าาง
(13) การจับคูา การลปรีเบลทีเบ และ
การลรีเงลาดับส่งง่าาง ่ามลักษณะความเาว/
ความสูง น้าหนัก ปร่มา่ร
 นับและแสดงจานวน 1 - 14
 การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวนทีง
ลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวม
ไมาลก่น 14
 การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวน
ไมาลก่น 14
 การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงง

รายการ



อนุบาลปีที่ 1
กลุามทีงมีผลรวมไมาลก่น 5
การแเกกลุามเางเงงกจากกลุามใหญาและ
บงกจานวนทีงลหลืงทีงมีจานวนไมาลก่น 5
จาแนกส่งง่าาง ่ามลกณฑ์ทีงกาหนดลชาน
ใบไมว ดงกไมว ด่น ห่น

วิทยาศาสตร์

-

ทักษะการสังลก่
ทักษะการจาแนก
ทักษะการจัดกระทาและสืงงความหมาเ
ทักษะการลงความลห็น

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. ฟังผูวงืงนพูดและพูดโ่ว่งบลกีงเวกับลรืงงงทีงฟัง
ไดว
2. การงาานหนังสืงภาพหลากหลาเประลภท
3. การสังลก่ท่ศทางการงาาน่ัวงักษร คา
และอวงความ




-

อนุบาลปีที่ 2
หรืงไมาลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเกวาา
ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง
ใชวภาษาทางคณ่่ศาส่ร์กับลหุ่การณ์ใน
ชีว่่ประจาวัน ลชาน จานวนลทาากัน ไมาลทาากัน
มากกวาา นวงเกวาา มากทีงสุด นวงเทีงสุด
ทักษะการสังลก่
ทักษะการจาแนก
ทักษะการจัดกระทาและสืงงความหมาเ
ทักษะการลงความลห็น

1. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและพูดโ่ว่งบลกีงเวกับ
ลรืงงงทีงฟัง
2. การพูดกับผูวงืงนลกีงเวกับประสบการณ์องง
่นลงง หรืงพูดลลาาลรืงงงราวลกีงเวกับ่นลงง
3. การงาานหนังสืงภาพ น่ทาน หลงกหลาเ
ประลภท/รูปแบบ
4. การสังลก่ท่ศทางการงาาน่ัวงักษร คา
และอวงความ
5. การลห็นแบบงเาางการลอีเนทีงถูก่วงง




-

อนุบาลปีที่ 3
กลุามมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน
ไมาลทาากัน มากกวาา นวงเกวาา
ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง
ใชวภาษาคณ่่ศาส่ร์กับลหุ่การณ์ใน
ชีว่่ประจาวัน ลาดับทีง รวมทั้งหมด ลพ่งมอึ้น
แบางกัน นวงเลง ลดลง
ทักษะการสังลก่
ทักษะการจาแนก
ทักษะการจัดกระทาและสืงงความหมาเ
ทักษะการลงความลห็น

1. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบงเาาง
่างลนืงงงลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟัง
2. การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
3. การงาานราวมกัน การงาานโดเมีผูวชี้แนะ
4. การงาานและชี้อวงความ โดเกวาดสาเ่า
่ามบรรทัดจากซวาเไปอวา จากบนลงลาาง
5. การลห็นแบบงเาางการลอีเนทีงถูก่วงง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด
การนับ่ัวลลอ คืง ลครืงงงหมาเ หรืงสัญลักษณ์ทีงใชวบงกจานวนส่งงองงในหมูา่าาง โดเงาจใชว่ัวลลองารบ่ก 1 – 2 – 3 – 4 – 5 หรืง ่ัวลลอไทเ
๑- ๒ – ๓ – ๔ - ๕ ลอีเนแทนจานวนนั้นจานวนนับ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ลป็นจานวนนับทีงลพ่งมอึ้นทีละหนึงง่ามลาดับสามารถลอีเนแทนดววเ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่ก
่ัวลลอไทเและ่ัวหนังสืง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 ลลานและทา
1. ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ราางกาเลจร่ญล่่บโ่่าม ปลงดภัเองง่นลงง ก่จกรรมงเาางปลงดภัเ ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว
วัเและมีสุอน่สัเทีงดี
และผูวงืงน
ดววเ่นลงง

มาตรฐานที่ ๒
๒.2 ใชวมืง - ่า
กลวามลนื้งใหญาและ
ประสานสัมพันธ์กัน
กลวามลนื้งลล็กแอ็งแรง
ใชวไดวงเาางคลางงแคลาว
และ ประสานสัมพันธ์
กัน

2.2.1 ใชวกรรไกร่ัด
กระดาษ่ามแนว
ลสวน่รงไดว

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(5) การลลานลครืงงงลลานสนามงเาางง่สระ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(3) การลลานลครืงงงลลานงเาางปลงดภัเ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การลคลืงงนไหวโดเควบคุม่นลงง
ไปในท่ศทาง ระดับและพื้นทีง
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การลอีเนภาพและการลลานกับสี
2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนว (3) การปั้น
ลสวน่รงไดว
(4) การประด่ษฐ์ส่งง่าาง ดววเลศษวัสดุ
(๕) การหเ่บจับ การใชวกรรไกร
การฉีก การ่ัด การปะ และ
การรวงเวัสดุ

สาระที่ควรเรียนรู้
1. นับและแสดง
จานวน 1- 8
2. การรวมส่งง่าาง
สงงกลุาม และบงก
จานวนทีงลก่ดจากการ
รวมส่งง่าาง สงงกลุามมี
ผลรวมไมาลก่น 10
3. การแเกกลุามงงก
จากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเก
กลุามเางเทีงมีจานวนไมา
ลก่น 10

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจและ
4.1.1 สนใจมีความสุอ 3. สนใจมีความสุอและแสดงงงก
ชืงนชมและแสดงงงก มีความสุอกับศ่ลปะ และแสดงงงกผาานงาน ผาานงานศ่ลปะไดว
ทางศ่ลปะ ดน่รี และ ดน่รี และการ
ศ่ลปะ
การลคลืงงนไหว
ลคลืงงนไหว
4.1.3 สนใจ
มีความสุอและแสดง
ทาาทาง/ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ
และดน่รี

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
1.2.1 สุนทยรีภาพ ดนตรี
(3) การลคลืงงนไหว่ามลสีเงลพลง/
ดน่รี
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การรวงงลพลง
4. สนใจ มีความสุอและแสดง
(5) การทางานศ่ลปะ
ทาาทาง / ลคลืงงนไหวประกงบลพลง 1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
จังหวะ และดน่รีไดว
ตนเอง
(1) การลคลืงงนไหวโดเควบคุม่นลงง
ไปในท่ศทาง ระดับและพื้นทีง

สาระที่ควรเรียนรู้
4. ลปรีเบลทีเบจานวน
องงส่งง่าาง ลชาน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
มากกวาาหรืงนวงเกวาา
5. ลรีเงลาดับทีงองงส่งง
่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๖
6.2 มีว่นัเใน่นลงง 6.2.1 ลก็บองงลลาน 5. ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ่นลงง
มีทักษะชีว่่และ
องงใชวลอวาทีงดววเ
ปฏ่บั่่่น่ามหลัก
่นลงง
ปรัชญาองงลศรษฐก่จ
พงลพีเง
มาตรฐานที่ ๙
ใชวภาษาสืงงสารไดว
ลหมาะสมกับวัเ

๙.๑ สนทนาโ่ว่งบ
และลลาาลรืงงงใหวผูวงืงน
ลอวาใจ

๙.1.1 ฟังผูวงืงนพูดจน 6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนา
จบและสนทนา
โ่ว่งบสงดคลวงงกับลรืงงงทีงฟังไดว
โ่ว่งบสงดคลวงงกับ
ลรืงงงทีงฟัง

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุม่าาง
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(4) การดูแลหวงงลรีเนราวมกัน
1.4.1 การใช้ภาษา
(6)การพูดงธ่บาเลกีงเวกับ
ส่งงองงลหุ่การณ์และ
ความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.1 มี
๑๐.1.1 บงก
มีความสามารถในการ ความสามารถในการ ลักษณะองงส่งง่าาง
ค่ดทีงลป็นพื้นฐานใน
ค่ดรวบเงด
จากการสังลก่โดเใชว
การลรีเนรูว
ประสาทสัมผัส
๑๐.1.2 จับคูาหรืง
ลปรีเบลทีเบส่งง่าาง
โดเใชวลักษณะหรืง
หนวาทีงการใชวงานลพีเง
ลักษณะลดีเว
10.1.3 คัดแเกส่งง
่าาง ่ามลักษณะ
หรืงหนวาทีงการใชวงาน

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
1.4.2 การคิดรวบยอด
1 - 8 ไดว
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจ
8. จับคูจา านวนภาพกับ่ัวลลอ 1 - ๘ ไดว และแก้ปัญหา
9. รวมส่งง่าาง สงงกลุามและบงก
(1) การสังลก่ลักษณะ
จานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง
สาวนประกงบ การลปลีงเนแปลง
สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น 10 ไดว
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
10. ลรีเงจานวนภาพจากนวงเไปมาก โดเใชวประสาทสัมผัสงเาาง
1 - 8 ไดว
ลหมาะสม
11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและ (5) การคัดแเก การจัดกลุามและ
บงกจานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีง การจาแนกส่งง่าาง ่ามลักษณะ
มีจานวนไมาลก่น 10 ไดว
และรูปราาง รูปทรง
12. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง (8) การนับและแสดงจานวนองง
ลชาน ลทาากันหรืงไมาลทาากัน มากกวาา
ส่งง่าาง ในชีว่่ประจาวัน
หรืงนวงเกวาาไดว
(10) การรวมและการแเกส่งง่าาง
13. จับคูภา าพจานวนทีงลทาากันไดว
(13) การจับคูา การลปรีเบลทีเบ
14. ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1 - 8
และการลรีเงลาดับส่งง่าาง ่าม
จากนวงเไปมากไดว
ลักษณะความเาว/ความสูง
น้าหนัก ปร่มา่ร
จุดประสงค์การเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยสนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การทาทาาประกงบลพลงมางงกกาลังกัน
2. การปฏ่บั่่่นลป็นผูวนาผูว่าม
3. การลคลืงงนไหว่ามคาสังง
4 การลคลืงงนไหว่ามคาบรรเาเ
5. การลคลืงงนไหวสรวางสรรค์ประกงบ่ัวลลอ

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
-

1. นับและแสดงจานวน 1- 8
2. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวนทีงลก่ดจากการ
รวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น 10
3. การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงกจานวนทีงลหลืงลมืงง
แเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 10
4. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง ลชาน ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
มากกวาาหรืงนวงเกวาา
5. ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ่ัดกระดาษปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่มภาพ่าม
จ่น่นาการ
2. สรวาง่ัวลลอดววเลชืงก
3. ลอีเน่ัวลลอดววเน่้วมืงบนทราเ
4. สรวางภาพดววเกระดาษลสวน่ามจ่น่นาการ
5. วาดภาพ่างล่่ม่ัวลลอ่ามจ่น่นาการ
6. ปั้นด่นน้ามัน่ามจ่น่นาการ

หน่วย
สนุกกับตัวเลข
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

การลลาน่ามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การลลานลครืงงงลลานสนาม
๒. การลลานน้า – ลลานทราเ
๓. ลกมแมวจับปลา
๔. ลกมสาง่ัวลลอ
๕. กระโดดอาลดีเวงเูากับทีง

1.
๒.
3.
4.
๕.

ลกมจับคูาภาพกับ่ัวลลอ 1 - 8
ลกมลรีเงจานวนภาพจากนวงเไปมาก 1 - 8
ลกมจับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ 1 - 8
ลกมจับคูาภาพทีงมีจานวนลทาากัน 1 – 8
ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1 - 8

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยสนุกกับตัวเลข
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
- การทาทาาประกงบลพลงมา
งงกกาลังกัน
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
- ปฏ่บั่่่นลป็นผูวนาผูว่าม

เสริมประสบการณ์
นับและแสดงจานวน 1- 8

3

- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
- ลคลืงงนไหว่ามคาสังง

4

- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
- ลคลืงงนไหว่ามคาบรรเาเ

การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญา
และบงกจานวนทีงลหลืงลมืงงแเก
กลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 10
.ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
ลชาน ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
มากกวาาหรืงนวงเกวาา

5

- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
- ลคลืงงนไหวสรวางสรรค์

ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น
3 ส่งง

1
2

การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และ
บงกจานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง
่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น
10

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- ่ัดกระดาษปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่ม
- ภาพ่ามจ่น่นาการ
สรวาง่ัวลลอดววเลชืงก
- ลอีเน่ัวลลอดววเน่้วมืงบนทราเ
- ประด่ษฐ์ภาพดววเกระดาษลสวน
่ามจ่น่นาการ

เล่นตามมุม
ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
ลลานลครืงงงลลานสนาม

เกมการศึกษา
ลกมจับคูาภาพกับ่ัวลลอ 1
-8

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

การลลานน้าลลานทราเ

ลกมลรีเงจานวนภาพจาก
นวงเไปมาก 1 - 8

- วาดภาพ่างล่่ม่ัวลลอ่าม
จ่น่นาการ
- ปั้นด่นน้ามัน
- ปั้นด่นน้ามัน่ามจ่น่นาการ
- ประด่ษฐ์ภาพดววเกระดาษลสวน
่ามจ่น่นาการ

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมแมวจับปลา

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมสาง่ัวลลอ

ลกมจับคูาลลอฮ่นดู
งารบ่กกับลลอไทเ
1-8
ลกมจับคูาภาพทีงมีจานวน
ลทาากัน 1 - 8

- ฉีกกระดาษปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่ม
ภาพ่ามจ่น่นาการ
- วาดภาพง่สระ

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมกระโดดอาลดีเว

ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1-8

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (3) การลคลืงงนไหว่าม
สนใจ มีความสุอและแสดง
ลสีเงลพลงและดน่รี
ทาาทาง / ลคลืงงนไหวประกงบ
จังหวะ และดน่รีไดว
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. นับและแสดงจานวนองงส่งง
่าาง 1 - 8 ไดว
2. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและ
สนทนาโ่ว่งบสงดคลวงงกับ
ลรืงงงทีงฟังไดว

(๘) การนับและแสดงจานวน
องงส่งง่าาง ในชีว่่ประจาวัน
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับ
ส่งงองงลหุ่การณ์และ
ความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

นับและแสดง
จานวน 1 - 8

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหว
ราางกาเไปทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ
ลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุด ใหวหเุดลคลืงงนไหว
ควางไววในทาานั้นทันที
2. ลด็กจับมืงลป็นวงกลมทาทาาประกงบ
ลพลงมางงกกาลังกัน
3. ลด็กปฏ่บั่่ก่จกรรม่ามอวง 2 ไปลรืงงเ
จนหมดลวลา ครูสังลก่ความสนใจ การ
แสดงงงก
4. ลด็กผางนคลาเกลวามลนื้งโดเสะบัดมืง
ลบา 10 ครั้ง

1. ลพลงมางงก
กาลังกัน
2. ลครืงงงลคาะ
จังหวะ

1. ลด็กนับปากลปลาาจาก 1 ถึง 10
2. ครูนาส่งงองง่าาง แ่าละชน่ดจานวนไมา
ลก่น 8 ช่้นใสาในกลางงลชาน ลูกปิงปงง ไมว
บล็งก นกหวีด ุ่๊ก่า ฯลฯ

1. กลางงใน
ส่งงองง่าาง
2. ลพลง
3. บั่รภาพทีงมี
ส่งงองงจานวน 1
ถึง 8

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
สนใจ มีความสุอและ
แสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
จังหวะ และดน่รีไดว

สังเกต
1. การนับและแสดง
จานวน 1 – 8
2. ฟังผูวงืงนพูดจนจบ
และสนทนาโ่ว่งบ
สงดคลวงงกับลรืงงงทีงฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

- ครูหเ่บส่งงองงงงกจากกลางง จานวน 1
4. ่ัว่ัวลลอฮ่นดู
ช่้นแลววบงกวาาส่งงองงมีจานวนหนึงงโดเการนับ งารบ่ก 1 ถึง 8
หนึงง
- ครูหเ่บส่งงองงงงกจากกลางง จานวน 2
ช่้นแลววบงกวาาส่งงองงมีจานวนสงงโดเการนับ
สงง
จากนั้นใหวลด็กงาสาสมัครงงกมาหเ่บส่งงองง
จากกลางง แลววบงกวาาส่งงองงนั้นมีจานวนลทาาไร
3. ครูชูบั่รภาพทีงมีส่งงองงจานวน 1 ถึง 8
แลววใหวลด็กบงกวาาแ่าละบั่รมีส่งงองงจานวน
ลทาาไร แลววใหวลพืงงนชาวเกัน่รวจสงบความถูก
่วงง
4. ใหวลด็กลคลืงงนไหวประกงบลพลงลมืงง
ลสีเงลพลงหเุดใหวจับกลุาม่ามบั่ร่ัวลลอทีงครูชู
5. ครูและลด็กสรุปราวมกันวาาลราบงกจานวนส่งง
่าาง โดเการนับและใชว่ัวลลอแทนจานวน
ส่งงองง่าาง ทีงลรานับไดว

การประเมิน
พัฒนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพและ
1.สนใจมีความสุอและ
การลลานกับสี
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว (5) การทางานศ่ลปะ
2.ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ
(5) การหเ่บจับ การใชว
่ามแนวลสวน่รงไดว
กรรไกร การ่ัด การปะ
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรม 2 ก่จกรรม
ไดวแกา ่ัดกระดาษปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่มภาพ
่ามจ่น่นาการ และสรวาง่ัวลลอดววเลชืงก
2. ครูแนะนาก่จกรรม
- ่ัดกระดาษปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่มภาพ
่ามจ่น่นาการโดเมี่ัวลลอใหวลด็ก่ัด
กระดาษสีลป็นช่้นลล็ก ทากาว่่ดบน่ัวลลอ
ใชวสีลทีเนวาดภาพ่างล่่ม่ามจ่น่นาการ
่ั้งชืงงภาพ
- สรวาง่ัวลลอดววเลชืงก โดเใหวนาลชืงก
มาสรวางลป็น่ัวลลอทีง่นลงงชงบ่่ด่ัวลลอ
บนกระดาษอาวและวาดภาพ่างล่่ม่าม
จ่น่นาการ
3. ลด็กทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ทั้ง 2
ก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนง
ผลงาน

1. ่ัวลลอ
2. สีลทีเน
3. ลชืงก
4. กาว
5. กรรไกร
6. กระดาษสี
7. กระดาษอาว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. ความสนใจ
มีความสุอและ
แสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะ
๒. การใชวกรรไกร่ัด
กระดาษ่ามแนว
ลสวน่รง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุมลลาน
่าาง
(4) การดูแลหวงงลรีเน
ราวมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์ มุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุม
ในหวงงลรีเน
ประสบการณ์่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว
งเาางนวงเ ๔ มุม ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหว
ลรีเบรวงเ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ดววเปลงดภัเไดว

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ
1 - ๘ ไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(2) การลลานราเบุคคล
กลุามเางเและกลุามใหญา
(5) การลลานลครืงงงลลาน
สนามงเาางง่สระ

(8) การนับและแสดง
จานวนองงส่งง่าาง ใน
ชีว่่ประจาวัน
(13) การจับคูา ่าม
ลักษณะ รูปราาง และ
จานวน

การจับคูาจานวนภาพกับ
่ัวลลอ 1 - ๘

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาอวง่กลงในการลลานลครืงงงลลาน ลครืงงงลลานสนาม
สนามแ่าละชน่ดพรวงมทั้งแนะนาว่ธีการลลาน
งเาางปลงดภัเ
2. ลด็กลลานลครืงงงลลานสนามโดเมีครูดูแล
งเาางใกลวช่ด
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลอวาแถวทาความ
สะงาดราางกาเกางนลอวาชั้นลรีเน
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ
ลลานลกมการศึกษาจับคูาจานวนภาพกับ
่ัวลลอ 1 - ๘
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาจับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ 1 - ๘
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ลลานและทาก่จกรรม
งเาางปลงดภัเดววเ
่นลงง

1. ลกมการศึกษา สังเกต
จับคูาจานวนภาพ การจับคูภา าพจานวน
กับ่ัวลลอ 1 - ๘ 1 - 8
2. ลกมการศึกษา
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
มาแลวว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบ จังหวะ และ
ดน่รีไดว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
รวมส่งง่าาง สงงกลุามและ
บงกจานวนทีงลก่ดจากการ
รวมส่งง่าาง สงงกลุามมี
ผลรวมไมาลก่น 10 ไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรรู้
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลงและดน่รี

(๘) การนับและแสดง การรวมส่งง
จานวนองงส่งง่าาง ใน ่าาง สงงกลุมา
ชีว่่ประจาวัน
(10) การรวมและการ
แเกส่งง่าาง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ลด็กปฏ่บั่่ก่จกรรมลคลืงงนไหวราางกาเไปทังว บร่ลวณ
รงบ หวงงลรีเนงเาางง่สระ่ามจังหวะลสีเงดน่รีหรืง
ลสีเงลคาะจังหวะลมืงงไดวเ่นสัญญาณ“หเุด” ใหวหเุด
ลคลืงงนไหวในทาานั้นทันที
2. ลด็กแบางกลุามลอวาแถว่งนลึกใหวหัวแถวองงแ่าละกลุาม
งงกมาทาทาาประกงบลพลงแมาไกางงกไอาใหวลพืงงน ทา่าม
ลมืงงลพลงหเุดใหวไป่างทวาเแถวแลววใหวคนถัดไปงงกมาลป็น
ผูวนา่างไปจนไดวลป็นผูวนาครบทุกคน
3. หลังปฏ่บั่่ก่จกรรมลสร็จแลวว ลด็กพักผางนง่ร่เาบถ 2
– 3 นาที ลพืงงล่รีเมปฏ่บั่่ก่จกรรม่างไป
1. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวองงจร่ง หรืงสืงงทีงจัด
กระทาไดว แสดงสถานการณ์ลพืงงใหวลด็กบงกผลรวมองง
จานวนส่งงองงสงงกลุามทีงมีผลรวมไมาลก่น 10 โดเการนับ
ลชาน

1. ลพลงแมาไกา
งงกไอา
2. ลพลงบรรลลง
หรืงลครืงงงลคาะ
จังหวะ

1. สืงงองงจร่ง
2. พลาส่่กสี
แดง 5 ช่้น สีน้า
ลง่น 5 ช่้นหรืงสี
งืงน ทีงมี

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุอ
และแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
จังหวะ และดน่รี

สังเกต
การรวมส่งง่าาง สงง
กลุามและบงกจานวน
ทีงลก่ดจากการรวมส่งง
่าาง สงงกลุามมี
ผลรวมไมาลก่น 10

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและ
สนทนาโ่ว่งบสงดคลวงง
กับลรืงงงทีงฟังไดว

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(6) การพูดงธ่บาเ
และบงกจานวน
- มืงอวางซวาเมีน่้ว 5 น่้ว มืงอวางอวามีน่้ว 5 น่้ว มี
ลกีงเวกับส่งงองง
ทีงลก่ดจากการรวม น่้วมืงทั้งหมดกีงน่้ว
ลหุ่การณ์และ
ส่งง่าาง สงงกลุาม - ทีงสนามลด็กลลาน มีลด็กทีงกระบะทราเ 5 คน ลลาน
ความสัมพันธ์องงส่งง
มีผลรวมไมาลก่น ทีงมวาลืงน 3 คน มีลด็กลลานงเูาทีงสนามลด็กลลานทั้งหมดกีง
่าาง
10
คน
- งวงมีด่นสง 4 แทาง ครูใหวงีก 2 แทางรวมมีด่นสง
ทั้งหมดกีงแทาง
2. ลด็กนังงลป็นกลุาม ละลทาากันไมาลก่น 5 คน
ครูแจกพลาส่่กสงงสีไดวแกาสีแดง สีน้าลง่น สีละ 5
ช่้นจานวน 10 ช่้นใหวลด็กลป็นกลุาม ครูใหวลด็กนา่ัว
่างพลาส่่กสงงสีลรีเง่าง่ามจานวนทีงครูกาหนด
ลชาน 6 ใหวลด็กใชว่ัว่างพลาส่่กสงงสีลรีเง่าง แสดง
จานวน 6. ครูแนะนาวาาจานวน 6 สามารถใชว่ัว่าง
สีแดงและสีน้าลง่นแสดงจานวนสงงจานวนไดว
หลากหลาเ ลชาน
- ใชว่ัว่างสีแดง 5 ่ัว กับสีน้าลง่น 1 ่ัว
- ใชว่ัว่างสีแดง 4 ่ัว กับสีน้าลง่น 2 ่ัว
- ใชว่ัว่างสีแดง 3 ่ัว กับสีน้าลง่น 3 ่ัว
- ใชว่ัว่างสีแดง 2 ่ัว กับสีน้าลง่น 4 ่ัว
- ใชว่ัว่างสีแดง 1 ่ัว กับสีน้าลง่น 5 ่ัว
7. ลด็กและครูราวมกันสรุปมีจานวนไหนมารวมกันไดว
6 บวาง

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพ
1. สนใจมีความสุอและ
(4) การประด่ษฐ์ส่งง
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว ่าาง ดววเลศษวัสดุ
2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ (5) การทางานศ่ลปะ
่ามแนวลสวน่รงไดว
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรม 2 ก่จกรรม ไดวแกา
ลอีเน่ัวลลอดววเน่้วมืงบนทราเและประด่ษฐ์ภาพ
ดววเกระดาษลสวน่ามจ่น่นาการ
2. ครูแนะนาก่จกรรม
- ลอีเน่ัวลลอดววเน่้วมืงบนทราเโดเนาทราเใสา
บนถาดใหวลด็กลอีเน่ัวลลอ 1 - 8 บนถาดทราเ
- สรวางภาพดววเกระดาษลสวน่ามจ่น่นาการ
โดเใหวลด็ก่ัดกระดาษ่ามลสวน นากระดาษลสวนทีง่ัด
มาประด่ษฐ์ลป็นรูป่าาง ่ามจ่น่นาการ ่่ดลงบน
กระดาษอาว ่ั้งชืงงผลงาน
3. ลด็กทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ทั้ง 2 ก่จกรรม
่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

การประเมิน
พัฒนาการ
1. กระดาษ
สังเกต
วาดภาพ
1. ความสนใจมี
2. สีลทีเน
ความสุอและแสดงงงก
3. กระดาษสี
ผาานงานศ่ลปะ
4. กรรไกรปลาเมน 2. การใชวกรรไกร่ัด
5. กาว
กระดาษ่ามแนว
6. ถาดทราเ
ลสวน่รง
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุมลลาน
่าาง
(4) การดูแลหวงงลรีเน
ราวมกัน

(1) การลคลืงงนไหวโดเ
ควบคุม่นลงงไปใน
ท่ศทาง ระดับและพื้นทีง
(2) การลลานกลุามเางเ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์
่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงง หมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหวลรีเบรวงเ

มุมประสบการณ์
ในหวงงลรีเน

1. ครูแนะนาอวง่กลงและงุปกรณ์ใน การลลาน
น้าลลานทราเแ่าละชน่ด ลชาน ลครืงงงมืง่วงชน่ด
่าาง กรวเ พลังวหรืงงุปกรณ์งืงน พรวงมทั้ง
แนะนาว่ธีการลลานงเาางปลงดภัเ
2. ลด็กลลานน้าลลานทราเโดเมีครูดูแลงเาางใกลวช่ด
3. ครูใหวสัญญาณหมดลวลาลด็กลก็บงุปกรณ์ ทา
ความสะงาดงุปกรณ์ ลอวาแถวทาความสะงาด
ราางกาเ

งุปกรณ์ลลานน้า
ลลานทราเ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม

สังเกต
ลลานและทาก่จกรรม
งเาางปลงดภัเดววเ
่นลงงไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(8) การนับและแสดง
การลรีเงจานวนภาพจาก
ลรีเงจานวนภาพจากนวงเไป จานวนองงส่งง่าาง ใน นวงเไปมาก 1 - 8
มาก 1 - 8 ไดว
ชีว่่ประจาวัน
(๙) การลปรีเบลทีเบและ
ลรีเงลาดับจานวนองงส่งง
่าาง
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ 1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลลานลกมการศึกษาลรีเงจานวนภาพจากนวงเ ลรีเงจานวนภาพ ลรีเงจานวนภาพจาก
ไปมาก
จากนวงเไปมาก นวงเไปมาก 1 - 8
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
1-8
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน 2. ลกมการศึกษา
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน มาแลวว
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาลรีเงจานวนภาพจากนวงเไปมาก
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบ จังหวะ และดน่รี
ไดว

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แเกกลุามงงกจากกลุามใหญา
และบงกจานวนทีงลหลืงลมืงง
แเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมา
ลก่น 10 ไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลงและดน่รี

(๘) การนับและแสดง
จานวนองงส่งง่าาง ใน
ชีว่่ประจาวัน
(10) การรวมและการ
แเกส่งง่าาง

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไปทังว
บร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ชวา ลร็ว หเุด
2. ลด็กลคลืงงนไหวราางกาเ่ามง่สระ่ามลพลง
บรรลลง ลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุดแ่าละครั้งครูชูภาพ
บั่ร่ัวลลอ 1 - 8 อึ้นใหวทา่ามคาสังงดังนี้
- บั่รลลอ 1 กระโดดลทวาคูา 1 ครั้ง
- บั่รลลอ 2 กระโดดลทวาคูา 2 ครั้ง
- บั่รลลอ 3 กระโดดลทวาคูา 3 ครั้ง
จนถึงลลอ 8
3. ใหวปฏ่บั่่่ามอวง 2 ซ้างีก 2 - 3 ครั้ง โดเครู
สลับลปลีงเนบั่ร่ัวลลอและใหวทาทาาทาง่าาง ลชาน
ปรบมืง เักไหลา เงาลทวา ฯลฯ
4. หลังปฏ่บั่่ก่จกรรมลสร็จแลวว ลด็กพักผางน
ง่ร่เาบถ 2 – 3 นาที ลพืงงล่รีเมปฏ่บั่่ก่จกรรม
่างไป
การแเกกลุามงงกจาก 1. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวองงจร่ง หรืงสืงงทีง
กลุามใหญาและบงก
จัดกระทาไดว แสดงสถานการณ์ลพืงงใหวลด็กบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงง
จานวนทีงลหลืงจากการแเกกลุามเางเงงกจากกลุาม
แเกกลุามเางเทีงมี
ใหญาทีงมีจานวนไมาลก่น 10 ลชาน
จานวนไมาลก่น 10

สือ่
1. ลครืงงงลคาะ
จังหวะ
2. บั่ร่ัวลลอ
1-๘

1. สืงงองงจร่ง
2. สืงงทีงจัดกระทา
ไดว
3. รูปภาพแ่งโม
4. กระดาน่่ดภาพ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
สนใจ มีความสุอ
และแสดงทาาทาง
/ ลคลืงงนไหว
ประกงบ จังหวะ
และดน่รี

สังเกต
แเกกลุามงงกจาก
กลุามใหญาและ
บงกจานวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
- จ่๋วมีด่นสงสี 8 แทาง หาเไป2 แทาง จ่๋วลหลืง
ด่นสงสีกีงแทาง
- คุณแมาใหวคุกกี้มา 6 ช่้น ดาวรับประทานไป
แลวว 3 ช่้น ดาวลหลืงคุกกี้กีงช่้น
- ครูมีดงกไมว 5 ดงกแบางใหวลก๋ไป 4 ดงก
ครูลหลืงดงกไมวกีงดงก
2. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวรูปภาพแสดง
สถานการณ์ ลพืงงใหวลด็กบงกจานวนทีงลหลืงจากการ
แเกกลุามเางเงงกจากกลุามใหญาทีงมีจานวนไมาลก่น
10 ลชาน
- ครูมีแ่งโม 10 ช่้น (่่ดภาพแ่งโม 10 ช่้น
บนกระดาน) ครูแบางแ่งโมใหวลด็กไป 8 ช่้น (ครู
หเ่บภาพแ่งโมงงกไปทีละ 1 ช่้นพรวงมกับลด็กใหว
ลด็กนับจนครบ 8 ช่้น) ครูถามวาา ครูลหลืงแ่งโม
งเูากีงช่้น ลด็ก ชาวเกันนับภาพแ่งโมทีงลหลืง
บนกระดาน (2 ช่้น)
3. ครูและลด็กราวมกันสรุปส่งงองง่าาง ลมืงงลราแเก
กลุามเางเงงกจากกลุามใหญาจะมีจานวนลดลงรูวจาก
การนับจานวนทีงลหลืง

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ
ลหลืงลมืงงแเก
กลุามเางเทีงมี
จานวนไมาลก่น 10

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพและ
สนใจมีความสุอและ
การลลานกับสี
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว (5) การทางานศ่ลปะ
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

(3) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุมลลาน
่าาง
(4) การดูแลหวงงลรีเน
ราวมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมวาดภาพ่างล่่ม
่ัวลลอ่ามจ่น่นาการ และสรวาง่ัวลลอดววเลชืงก
2. ครูแนะนาก่จกรรมวาดภาพ่างล่่ม่ัวลลอ่าม
จ่น่นาการโดเครูมี่ัวลลอ่าาง ใหวลด็กลลืงกแลวว
ใชวสีลทีเนวาดภาพ่างล่่ม่ัวลลอ่ามจ่น่นาการ
3. ลด็กทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ทั้ง 2 ก่จกรรม
่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

สือ่
1. กระดาษมี
่ัวลลอ
2. สีลทีเน
3. ลชืงก

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุอ
และแสดงงงกผาาน
งานศ่ลปะ

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน สังเกต
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์่าม หวงงลรีเน
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม ลชาน
ลด่ม
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหวลรีเบรวงเ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระสาคัญ
(1) การลคลืงงนไหว
ลคลืงงนทีง
(1) การลคลืงงนไหวโดเ
ควบคุม่นลงงไปใน
ท่ศทาง ระดับและพื้นทีง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ลด็กล่รีเมความพรวงมราางกาเโดเว่งงไป
รงบ สนาม 2 รงบ และจัดแถวลป็นวงกลม
บร่หารสาวน่าาง องงราางกาเ่ามครู
2. ครูงธ่บาเและสาธ่่ว่ธีการลลานลกมแมวจับ
ปลา ดังนี้
จัดแถวลป็นวงกลม 2 วง ลลืงกงาสาสมัครวง
ละ 1 คน ใหวเืน่รงกลางทาหนวาทีงลป็นแมว
สาวนลด็กทีงงเูารงบวงทั้งหมดทาหนวาทีงลป็นปลา
ลมืงงไดวเ่นสัญญาณนกหวีด 1 ครั้ง ปลาจะทา
ทาาทาง่าาง ลชาน วาาเน้า กระโดด ฯลฯ
ลมืงงไดวเ่นสัญญาณ นกหวีด 2 ครั้ง ปลาก็
จะ่วงงรีบนังงลง และลงามืงแ่ะพื้นไวว ผูวทีงลป็น
แมวก็จะพเาเามว่งงไปแ่ะ่ัวปลา หากแมว
สามารถแ่ะปลา่ัวใดทีงฝ่ามืงแ่ะพื้นไมาทัน
ปลา่ัวนั้นจะ่วงงงงกมาลป็นแมวแทน
3. ลด็กทดลงงลลานลกมและลลานลกมแมวจับปลา
๔. ลมืงงหมดลวลาลด็กลอวาแถวทาความสะงาด
ราางกาเกางนลอวาชั้นลรีเน

สือ่
นกหวีด

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ลลานและทาก่จกรรม
งเาางปลงดภัเดววเ
่นลงง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
บงกลักษณะองงส่งง่าาง
จากการสังลก่โดเใชว
ประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระสาคัญ
(8) การนับและแสดง การจับคูาลลอฮ่นดู
จานวนองงส่งง่าาง ใน งารบ่กกับลลอไทเ
ชีว่่ประจาวัน
1 - 10
(13) การจับคูา ่าม
ลักษณะ รูปราาง และ
จานวน

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการลลาน 1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลกมการศึกษาจับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ จับคูาลลอฮ่นดู
บงกลักษณะองงส่งง
1 - 10
งารบ่กกับลลอ
่าาง จากการสังลก่
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
ไทเ 1 - 10
โดเใชวประสาทสัมผัส
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน
2. ลกมการศึกษา
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
ชุดงืงน ทีลง คเลลาน
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเนกันใน มาแลวว
แ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกมการศึกษา
จับคูาลลองารบ่กกับลลอไทเ 1 - 10
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลานแลวว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) การลคลืงงนไหวงเูา
จังหวะ
กับทีง
สนใจ มีความสุอและแสดง (2)การลคลืงงนไหว
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ลคลืงงนทีง
ประกงบ จังหวะ และดน่รี (3) การลคลืงงนไหว่าม
ไดว
ลสีเงลพลงและดน่รี
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไป
ทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะลพลง ชวา ลร็ว
และลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุดใหวหเุดในทาานั้น
ทันที
2. ใหวลด็กทาทาา่ามคาบรรเาเจากลรืงงงทีงฟัง
ดังนี้
ลชวาวันนี้งากาศแจามใส ลด็ก ชวนกันไป
ลทีงเว่ลาดอณะทีงลด่นลห็นรถเน่์จงดงเูาลด็ก
ชาวเกันนับ 1 – 2 – ๓ – ๔ – ๕ – 6 – 7 - 8
ชูน่้วอึ้นมา 8 น่้ว และปรบมืงพรวงมกัน 8 ครั้ง
ชวนกันลด่น่างไปอวางหนวา ลด็ก ลห็นไหมวาา
อวางหนวามีลาธารลรา่วงงกระโดดอวามลาธารใหว
ไดว ทุกคนล่รีเม่ัวกระโดดอวามไปใหวไดว
ใครอวามไมาไดวลงงกระโดดใหมา ลมืงงไปถึง่ลาด
ใหวทุกคนลลืงกไปซื้งองงทีงงเากไดวและลด่นทาง
กลับบวาน
3. ใหวปฏ่บั่่่ามอวง 2 ซ้างีก 2 - 3 ครั้ง
4. ลด็กผางนคลาเกลวามลนื้งและทาสมาธ่โดเ
ทาทาาประกงบลพลงดังงดงกไมวบาน

1. ลครืงงงลคาะ
จังหวะ
2. ลพลงบรรลลง
ดังงดงกไมวบาน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุอ
และแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
จังหวะ และดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (8) การนับและแสดง ลปรีเบลทีเบจานวน
ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง จานวนองงส่งง่าาง
องงส่งง่าาง ลชาน
่าาง ลชาน ลทาากันหรืงไมา
ในชีว่่ประจาวัน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
ลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเ (9) การลปรีเบลทีเบ
มากกวาาหรืงนวงเกวาา
กวาาไดว
และลรีเงลาดับจานวน
องงส่งง่าาง
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูล่รีเมสืงง่ัวนับ ลชาน ผลไมว ฝาจุก
1. ภาชนะสงงใบ สังเกต
ไมวบล็งกทีงมีอนาดลทาากันและภาชนะทีงอนาด
มีอนาดลทาากัน
การลปรีเบลทีเบ
ลทาากันแ่า่าางสี ครูใสา่ัวนับในภาชนะทั้งสงง ่าางสี
จานวนองงส่งง่าาง
ใบแลววใหวลด็กสังลก่และพ่จารณาวาาภาชนะใดมี 2. ส่งงองง่าาง
ลชาน ลทาากันหรืงไมา
่ัวนับมากกวาา หรืงภาชนะใดมี่ัวนับนวงเกวาา ลชาน ผลไมว ฝาจุก ลทาากัน มากกวาาหรืง
ถวาลด็ก่ัดส่นดววเสาเ่าไมาไดว ครูสาธ่่การ
ไมวบล็งกทีงมีอนาด นวงเกวาา
ลปรีเบลทีเบดววเการจับคูาหนึงง่างหนึงง โดเหเ่บ ลทาากัน
่ัวนับงงกจากภาชนะทั้งสงงพรวงมกันทีละ 1
ช่้น ครูแนะนาวาาภาชนะใดทีงลหลืง่ัวนับแสดง
วาาภาชนะนั้นมี่ัวนับมากกวาา ภาชนะใดทีงไมา
ลหลืง่ัวนับ แสดงวาาภาชนะนั้นมี่ัวนับนวงเ
กวาา
2. ครูนาอวดโหลทีงมีอนาดลทาากัน ใบหนึงงใสา
ลูกแกวว จานวน 10 ลูกงีกใบหนึงงใสาลูกแกวว
ลพีเง 2 - 3 ลูกใหวลด็กสังลก่ลูกแกววในอวดโหล
ทั้งสงงใบ วาามีจานวนลทาากันหรืงไมาลทาากัน
แลววใหวลด็กชาวเกันบงกว่ธีทีงจะทาใหวอวดโหลทั้ง
สงงใบมีลูกแกววจานวนลทาากัน
3. ใหวลด็กแบางกลุามลป็น 2 กลุาม ลลานลกมโเนลูก
บงลลง่ะกรวา แลววใหวลด็กนับลูกบงลใน่ะกรวา
แลววลปรีเบลทีเบโดเการจับคูาหนึงง่างหนึงง และ
บงกวาากลุามใดโเนลูกบงลลง่ะกรวาไดวมากกวาา
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (8) การนับและแสดง ลปรีเบลทีเบจานวน
ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง จานวนองงส่งง่าาง ใน องงส่งง่าาง ลชาน
่าาง ลชาน ลทาากันหรืงไมา
ชีว่่ประจาวัน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
ลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเ (9) การลปรีเบลทีเบ
มากกวาาหรืงนวงเกวาา
กวาาไดว
และลรีเงลาดับจานวน
องงส่งง่าาง
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพและ
สนใจมีความสุอและ
การลลานกับสี
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว (5) การทางานศ่ลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

กวาากัน
4. ครูสรุปวาาลราสามารถลปรีเบลทีเบจานวน
ส่งงองงสงงกลุามไดวโดเการจับคูาหนึงง่างหนึงง ถวา
จับคูาไดวพงดีแสดงวาาส่งงองงมีจานวนลทาากันถวา
จับคูาไมาพงดีแสดงวาาส่งงองงมีจานวนไมาลทาากัน
กลุามทีงมีองงลหลืงงเูามีจานวนมากกวาางีกกลุาม
หนึงงมีจานวนนวงเกวาา
1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมปั้นด่นน้ามัน่าม
จ่น่นาการและก่จกรรมประด่ษฐ์ภาพดววเ
กระดาษลสวน่ามจ่น่นาการ
2. ครูแนะนาก่จกรรมปั้นด่นน้ามัน่าม
จ่น่นาการโดเใหวลด็กปั้นด่นน้ามันลป็นลสวน
จานวน 8 ลสวน นาด่นน้ามันทีงปั้นสรวางลป็นรูป
ลรอาคณ่่ไดวแกา วงกลม สามลหลีงเม สีงลหลีงเม
แลววนามา่างกันสรวางภาพ่ามจ่น่นาการ
่ั้งชืงงภาพ
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

1. ด่นน้ามัน
2. แผานรงงปั้น
3. กระดาษลสวน
4. กาว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลปรีเบลทีเบ
จานวนองงส่งง่าาง
ลชาน ลทาากันหรืงไมา
ลทาากัน มากกวาาหรืง
นวงเกวาา
สังเกต
ความสนใจมีความสุอ
และแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุมลลาน
่าาง
(4) การดูแล
หวงงลรีเนราวมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์
่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม
ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหวลรีเบรวงเ

การประเมิน
พัฒนาการ
มุมประสบการณ์ใน สังเกต
หวงงลรีเน
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การลคลืงงนไหวโดเ
ควบคุม่นลงงไปใน
ท่ศทาง ระดับและพื้นทีง
(2) การลลานกลุามใหญา

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ลด็กล่รีเมความพรวงมราางกาเโดเทาทาาการ 1. บั่ร่ัวลลอ
สังเกต
บร่หารสาวน่าาง องงราางกาเ่ามสัญญาณ
1-๘
การลลานและทา
นกหวีด
2. ลพลง
ก่จกรรมงเาางปลงดภัเ
2. ครูงธ่บาเการลลานลกมสาง่ัวลลอดังนี้
ประกงบการลลาน ดววเ่นลงง
- ลด็กนังงลป็นวงกลม แจกบั่ร่ัวลลอ 1 - 8
ใหวลด็กถืงไวว
- ครูลปิดลพลงแลววใหวลด็กทีงไดวบั่ร่ัวลลอสาง
่ัวลลอไปทางดวานอวามืงใหวลพืงงนคนถัดไป
สาง่างกันไปลป็นวงกลม่ามลาดับใหวหมุนลวีเน
กันลป็นวงกลม
- ลมืงงลพลงหเุดคนทีงถืงบั่ร่ัวลลอจะหเุดสาง
และ่ะโกนบงก่ัวลลอทีง่นลงงถืงไวว
3. ลด็กทดลงงลลานลกมสาง่ัวลลอและลลานลกม
ราวมกันจนหมดลวลา
4. ลมืงงหมดลวลาลด็กไปทาความสะงาดราางกาเ
กางนกลับหวงงลรีเน
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(1) การสังลก่ลักษณะ การจับคูาลลอฮ่นดูงารบ่ก
จับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอ สาวนประกงบ การ
กับลลอไทเ 1 - 14
ไทเ 1 - 14 ไดว
ลปลีงเนแปลง และ
ความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง โดเใชวประสาท
สัมผัสงเาางลหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ
ลลานลกมการศึกษาจับคูาลลอฮ่นดู
งารบ่กกับลลอไทเ 1 - 14
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาจับคูาภาพทีงมีจานวนลทาากัน 1 - 8
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว

1.ลกมการศึกษา
จับคูาลลอฮ่นดู
งารบ่กกับลลอ
ไทเ 1 - 14
2.ลกมการศึกษา
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
มาแลวว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคูาลลอฮ่นดู
งารบ่กกับลลอไทเ
1 - 14

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 5 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) การลคลืงงนไหวโดเ
จังหวะ
ควบคุม่นลงงไปใน
สนใจ มีความสุอและแสดง ท่ศทาง ระดับ และพื้นทีง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ประกงบ จังหวะ และดน่รี ลสีเงลพลงและดน่รี
ไดว
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเ 1. ลครืงงงลคาะจังหวะ สังเกต
ไปทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ชวา ลร็ว
2. ลพลงบรรลลง
ความสนใจ
หเุด
3. ่ัวลลออนาดใหญา มีความสุอและ
2. ลด็กหาพื้นทีงโดเเืนทังวบร่ลวณหวงงลรีเนใหวมี 1 - 8
แสดงทาาทาง /
ระเะหาางพงดี จากนั้นครูลปิดลพลงบรรลลง ใหว
ลคลืงงนไหว
ลด็กลคลืงงนไหวราางกาเสรวางสรรค์่าม
ประกงบ จังหวะ
จ่น่นาการพรวงมกับ่ัวลลอ ครูกระุ่วน ใหว
และดน่รีไดว
ลคลืงงนไหวงเาางมีพื้นทีง ท่ศทาง จังหวะ
ระดับ และทาาทาง
ทีงแปลก ไมาซ้าลพืงงน
ลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุดใหวหเุดในทาานั้นทันที
3. ใหวลด็กจับกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกัน และ
ลคลืงงนไหวสรวางสรรค์ลป็นกลุามลมืงงไดวเ่น
สัญญาณหเุดใหวหเุดทันที
4. ปฏ่บั่่ก่จกรรม่ามอวง 2 และอวง 3 ซ้า
๕. ลด็กนังงลงแลววผางนคลาเกลวามลนื้งโดเ
หาเใจลอวา - งงกชวา
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
บงกลาดับส่งง่าาง ทีง
ลรีเงลาดับไมาลก่น 3 ส่งง
ไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(11) การบงกและแสดง ลรีเงลาดับทีงองงส่งง
งันดับทีงองงส่งง่าาง
่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและลด็กราวมกันรวงงลพลงลรีเงลาดับ
2. ครูและลด็กราวมสนทนาลมืงงลชวานี้ ใครมาถึง
หวงงลรีเนกางนลพืงงน
- ใครมาถึงลป็นคนแรก หรืงมาถึงลป็นคนทีงหนึงง
- ใครมาถึงลป็นคน่างมา ลป็นคนทีงสงงและคน
่างมาลป็นคนทีงสาม ใหวลด็กทั้งสามคนงงกมาเืน
หนวาหวงงลรีเน่ามลาดับทีงมาถึงหวงงลรีเน แลวว
แนะนาคนทีง 1 คนทีง 2 คนทีง 3 จากนั้นถามลด็ก
วาา “คนนี้เืนลป็นลาดับทีงลทาาไรจากหัวแถว”
3.ครูจัดส่งงองงวางลรีเงไวว 3 งเาาง แลววแนะนาวาา
ส่งงองงงะไรงเูาในงันดับทีง 1 2 3 จากทาง
ซวาเมืงลชาน
ครูถามและใหวลด็ก่งบวาาส่งงองง่าาง งเูางันดับทีง
ลทาาไร ลชานแกววน้างเูางันดับทีง 1 ดงกไมวงเูางันดับ
ทีงลทาาไร (งันดับทีง 3)
4. ครูวางส่งงองงลรีเงลาดับใหวลด็กดูและชี้ หรืง
หเ่บส่งงองงทีงงเูาในงันดับทีง่ามทีงครูกาหนดลชาน
นา แปรงฟัน เาสีฟัน แกววน้า มาวางลรีเงบน
โ่๊ะแลววสังงใหวลด็กชี้ หรืงหเ่บส่งงองง่ามลาดับทีง
่าาง ่ามคาสังง

สือ่
1. ลพลง
ลรีเงลาดับ
2. ส่งงองง่าาง
ลชาน
- แกววน้า
- แจกัน
- ดงกไมว
- แปรงสีฟัน
- เาสีฟัน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การบงกลาดับส่งง
่าาง ทีงลรีเงลาดับ
ไมาลก่น
3 ส่งง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพและ
สนใจมีความสุอและ
การลลานกับสี
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว (5) การหเ่บจับ การใชว
กรรไกร การ่ัด การปะ
(5) การทางานศ่ลปะ
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

(3) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุมลลาน
่าาง
(4) การดูแลหวงงลรีเน
ราวมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมฉีกกระดาษ
ปะ่่ด่ัวลลอ่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
และวาดภาพง่สระ
2. ครูแนะนาก่จกรรม งุปกรณ์ อวง่กลงใน
การทาก่จกรรม
3. ลด็กลลืงกก่จกรรม่ามความสนใจงเาาง
นวงเ 2 ก่จกรรม
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนง
ผลงาน

สือ่
1. ่ัวลลอ
2. สีลทีเน
3. กาว
4 กระดาษสี

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์ มุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์ ในหวงงลรีเน
่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม
ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหว
ลรีเบรวงเ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุอ
และแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะ

สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การลคลืงงนไหวงเูากับทีง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง (1) การลคลืงงนไหวโดเ
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว ควบคุม่นลงงไปใน
ท่ศทาง ระดับและพื้นทีง
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ลด็กลอวาแถวลด่นลงสนามล่รีเมพรวงม
ราางกาเโดเบร่หารสาวน่าาง องงราางกาเ่าม
ครู
2. ครูงธ่บาเและสาธ่่การลลานลกมกระโดดอา
ลดีเวงเูากับทีง ดังนี้
- ใหวลด็กจับมืงลป็นวงกลม
- ครูลป่านกหวีดใหวสัญญาณ ใหวลด็ก
กระโดดอาลดีเวอึ้นลงงเูากับทีง จนคลางงแคลาว
- ลด็ก ผลัดลปลีงเนกันงงกมาเืน่รงกลาง
จากนั้นกระโดดอาลดีเวอึ้นลง 5 ครั้งแลววว่งงไป
แ่ะลพืงงนคนไหนก็ไดว ลพืงงนทีงโดนแ่ะงงกมา
ทาทาากระโดดอาลดีเวงเูากับทีง่างไปจนครบทุก
คน
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กทาความสะงาดราางกาเ
กางนกลับหวงงลรีเน

สือ่
นกหวีด

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1 - 8 จากนวงเไปมากไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การนับและแสดง
จานวนองงส่งง่าาง ใน
ชีว่่ประจาวัน
(๙) การลปรีเบลทีเบ
และลรีเงลาดับจานวน
องงส่งง่าาง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ
ลลานลกมการศึกษาลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1-8
2. แบางลด็กลป็น 5 กลุาม ใหวลด็ก 1 กลุาม
รับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน กลุามงืงน ลลาน
ลกมการศึกษาชุดลด่ม
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1 - 8
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว

1. ลกมการศึกษา
ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1-8
2. ลกมการศึกษาชุด
งืงน ทีงลคเลลานมาแลวว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ลรีเงจานวนภาพ
จากนวงเไปมาก
1-8

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
14. ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1-8 จากนวงเไป
มากไดว

13. จับคูาภาพจานวนทีงลทาากันไดว

12. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง ลชาน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเกวาาไดว

11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุมา เางเทีมง ีจานวนไมา
ลก่น 10 ไดว

10. ลรีเงจานวนภาพจากนวงเไปมาก 1-8 ไดว

ด้าน
สังคม
9. รวมส่งง่าาง สงงกลุมา และบงกจานวนทีงลก่ด
จากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น
10 ไดว

8. จับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ 1-๘ ไดว

7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง 1-8 ไดว

6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบ
สงดคลวงงกับลรืงงงทีงฟัง

ด้านอารมณ์และจิตใจ

5. ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ่นลงง

4. สนใจ มีความสุอและแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบลพลง จังหวะ และดน่รี
ไดว

ด้านร่างกาย

3. สนใจมีความสุอและแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะไดว

2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนวลสวน่รงไดว

1. ลลานและทาก่จกรรมงเาางปลงดภัเดววเ
่นลงงไดว

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

ครูสังลก่พฤ่่กรรมลด็กราเบุคคล จดบันทึกสรุปลป็นราเสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพลป็น ๓ ระดับ คืง
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ
๑
่วงงสางลสร่ม

14. ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1-8 จากนวงเไป
มากไดว

13. จับคูาภาพจานวนทีงลทาากันไดว

12. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง ลชาน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเกวาาไดว

11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงก
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุมา เางเทีมง ีจานวนไมา
ลก่น 10 ไดว

ด้าน
สังคม
10. ลรีเงจานวนภาพจากนวงเไปมาก 1-8 ไดว

9. รวมส่งง่าาง สงงกลุมา และบงกจานวนทีงลก่ด
จากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น
10 ไดว

8. จับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ 1-๘ ไดว

7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง 1-8 ไดว

6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบ
สงดคลวงงกับลรืงงงทีงฟัง

ด้านอารมณ์และจิตใจ

5. ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ่นลงง

4. สนใจ มีความสุอและแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบลพลง จังหวะ และดน่รี
ไดว

ด้านร่างกาย

3. สนใจมีความสุอและแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะไดว

2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนวลสวน่รงไดว

1. ลลานและทาก่จกรรมงเาางปลงดภัเดววเ
่นลงงไดว

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

