การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หน่วยที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตัวเองเมื่ออยู่ในโรงเรียน
2. สิ่งของเครื่องใช้มีประโยชน์มากมาย แต่ถ้า
เราใช้ผิดวิธีและไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดอันตราย
ได้
3. เสียงสัญญาณนกหวีด และการปฏิบัติตาม
สัญญาณ
4. เสียงสัญญาณเตือนภัย
5. การรู้จักสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัว ทาให้เรา
พ้นภัยอันตราย
6. การระวังตัวเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
การช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดหลงกับพ่อแม่

1. การระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตัวเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนและบ้านของเรา
2. ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่มีอันตรายมาก
เช่นกัน
3. การปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินสัญญาเตือนภัย
การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุร้าย
4. การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญา
เตือนภัย เช่น กลิ่นเหม็นไหม้ เสียงกระจกแตก
เสียงดังที่ดังมากๆ เป็นต้น
5. การปฏิบัติตนและป้องกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ

1. การประเมินภัยรอบตัวเมื่ออยู่ในสถานที่และ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2. ภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย
3. การระวังภัยอัคคีภัย การดูแลช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้
4. การสารวจจุดอันตรายในโรงเรียน และ
สถานที่อื่น ๆ ที่เด็กอาศัยอยู่ และการปฏิบัติตัว
เพื่อให้พ้นภัย
5. การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ
6. การสังเกตคนแปลกหน้า การดูแลตัวเอง
เมื่ออยู่ห่างผู้ปกครอง

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.1)
มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)
มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)
ตบช 2.2 (2.2.3)
มาตรฐานที่ 3 ตบช 3.2 (3.2.1) (3.2.2)
มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)
มาตรฐานที่ 6 ตบช 6.2 (6.2.1)

ตบช 1.3 (1.3.1)
ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 3.2 (3.2.1)
ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
ตบช 5.4 (5.4.1)
ตบช 6.2 (6.2.1)
ตบช 7.1 (7.1.1) (7.1.2)

1

ประสบการณ์สาคัญ

มาตรฐานที่ 8 ตบช 7.1 (8.3.1) (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
ตบช 10.2 (10.2.1)
ตบช 10.3 (10.3.1)
มาตรฐานที่ 11 ตบช 11.1 (11.1.2)
ตบช 11.2 (11.2.1)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
มาตรฐานที่ 8 ตบช 7.1 (8.3.1) (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.1)
ตบช 10.3 (10.3.1)
มาตรฐานที่ 11 ตบช 11.1 (11.1.2)
ตบช 11.2 (11.2.1)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

มาตรฐานที่ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
มาตรฐานที่ 8 ตบช 7.1 (8.3.1) (8.3.2)
มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.2)
มาตรฐานที่10 ตบช 10.1(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.1)
ตบช 10.3 (10.3.1)
มาตรฐานที่ 11 ตบช 11.1 (11.1.2)
ตบช 11.2 (11.2.1)
มาตรฐานที่ 12 ตบช 12.1 (12.1.2)

ด้านร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน

ด้านร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัตถุ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย

ด้านร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัตถุ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
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ทิศทาง ระดับ และพื้นที่

ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การร้องเพลง
ด้านสังคม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ

(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
ประจาวัน
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(4) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ
(2) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน 1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.2.2 การเล่น
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(1) การเล่นอิสระ
1.2.2 การเล่น
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ
มุมเล่นต่าง ๆ
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
(4) การร้องเพลง
และผู้อื่น
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
ด้านสังคม
ด้านสังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทบาทสมาชิกของสังคม
(1) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น

(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(1) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
(๒) การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามตาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(3) การบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระทา
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆใน
ชีวิตประจาวัน
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่

ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามตาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือ
คาคุ้นเคย
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(3) การบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระทา
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(3) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วนา
กลับมาใช้ใหม่
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(1) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.5 การเล่นและทางานแบบร่วมมือร่วมใจ
(1) การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
(๒) การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้านสติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามตาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือ
คาคุ้นเคย
(21) การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย

อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆ ผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้
(3) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
(14) การบอกและเรียงลาดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้
(3) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
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1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(3) การบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระทา
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
(14) การบอกและเรียงลาดับ กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
สื่อวัสดุต่างๆ ผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหว
และศิลปะ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา

นับปากเปล่า 1 – 5
 นับและแสดงจานวน 1 – 3
 อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 – 3
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 3
 เปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยใช้คา
ยาวกว่า – สั้นกว่า ยาวเท่ากัน

คณิตศาสตร์



วิทยาศาสตร์

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

การพัฒนาภาษาและ 1. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
การรู้หนังสือ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ความรู้
(3) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
 นับปากเปล่า 1 – 10
 นับปากเปล่า 1 – 20
 นับและแสดงจานวน 1 – 6
 บอกและแสดงจานวน 1 – 10
 อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 – 6
 อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1 – 10
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆสองกลุ่ม แต่
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 6
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 10
 บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 3
 บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 5
 เรียงลาดับความยาว/ความสูงของสิ่งต่างๆไม่
 วัดและบอกความยาว/ความสูงของสิ่งต่างๆ
เกิน 3 สิ่ง
ที่กาหนด โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
 เรียงลาดับน้าหนักของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 3 สิ่ง
หน่วยมาตรฐาน
1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง

1. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
3.การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

1. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การพูด อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

1. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
3. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
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แนวคิด

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

การประเมินภัยรอบตัวเมื่ออยู่ในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ รู้จักภัยพิบัติต่าง ๆ การดูแลช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุร้าย การสารวจจุดอันตรายในโรงเรียน
และสถานที่อื่น ๆ ที่เด็กอาศัยอยู่ ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ การสังเกตคนแปลกหน้า การดูแลตัวเองเมื่ออยู่ห่างผู้ปกครอง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 เล่น ทา
1. เล่นและทากิจกรรม
ร่างกาย
ปลอดภัยของ
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เจริญเติบโตตามวัย ตนเองและผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
และมีสุขนิสัยที่ดี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
มาตรฐานที่ 2
2.1 เคลื่อนไหว
2.1.2 กระโดดขาเดียว 2. วิ่งหลบหลีกสิ่ง
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
กล้ามเนื้อใหญ่และ ร่างกายอย่าง
อยู่กับที่โดยไม่เสีย
กีดขวางได้
สร้างสิ่งต่าง ๆจากแท่งไม้ บล็อก
กล้ามเนื้อเล็ก
คล่องแคล่ว
การทรงตัว
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง ประสานสัมพันธ์
(3) การปั้น
คล่องแคล่วและ
และทรงตัวได้
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
2.2.3.ร้อยวัตถุที่มีรู 3. ใช้กรรไกรตัด
ประสานสัมพันธ์ 2.2 ใช้มือ - ตา
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
กัน
ประสานสัมพันธ์กัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กระดาษแนวเส้นตรงเป็น การตัด การปะ และการร้อยวัตถุ
0.25 เซนติเมตรได้ รูปร่างตามต้องการได้
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
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สาระที่ควรเรียนรู้
1. การประเมินภัยรอบตัวเมื่ออยู่ใน
สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ภัยพิบัติต่าง ๆได้แก่ อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย
3. การระวังภัยอัคคีภัย การดูแล
ช่วยเหลือตนเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้
4. การสารวจจุดอันตรายในโรงเรียน
และสถานที่อื่น ๆ ที่เด็กอาศัยอยู่ และ
การปฏิบัติตัวเพื่อให้พ้นภัย
5. การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่
สาธารณะ
6. การสังเกตคนแปลกหน้า การดูแล
ตัวเองเมื่ออยู่ห่างผู้ปกครอง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3
3.2 มีความรู้สึกที่ดี 3.2.1 กล้าพูดกล้า
มีสุขภาพจิตดีและ ต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกอย่าง
มีความสุข
เหมาะสมตาม
สถานการณ์
3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 4
4.1 สนใจมี
4.1.1 สนใจมีความสุข
ชื่นชมและ
ความสุขและ
และแสดงออกผ่านงาน
แสดงออกทาง
แสดงออกผ่านงาน ศิลปะ
ศิลปะ ดนตรี และ ศิลปะ ดนตรี และ 4.1.3 สนใจ มี
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
4. ร่วมสนทนา และพูด 1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
แสดงความคิดเห็นได้
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ดนตรี
ผลงานของตนเองและ (5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
ชื่นชมผลงานของผู้อื่นได้ 1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
6. สร้างสรรค์งานศิลปะ (2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ได้อย่างมีความสุข
และกลุ่มใหญ่
(3)การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
7. แสดงท่าทาง
เล่นต่าง ๆ
เคลื่อนไหวประกอบ
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
เพลง จังหวะและดนตรี 1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
ได้
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(4) การร้องเพลง
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5
5.4 มีความ
5.4.1 ทางานที่ได้รับ
มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
มอบหมายจนสาเร็จ
และมีจิตใจที่ดีงาม
ด้วยตัวเอง
มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
8. ทางานที่ได้รับ
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
มอบหมายจนสาเร็จ
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
6.2 มีวินัยใน
6.2.1 เก็บของเล่น
9. เก็บของเล่นและของ 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
ตัวเอง
ของใช้เข้าที่อย่าง
ใช้ส่วนตัวเข้าที่ได้
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
เรียบร้อยด้วยตนเอง
สังคม
(1) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
7.1 ดูแลรักษา 7.1.1 ดูแลรักษา
10. ดูแลรักษาธรรมชาติ 1.3.5 การเล่นและทางานแบบ
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเอง ร่วมมือร่วมใจ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
8.3.1 มีสว่ นร่วมสร้าง 11. ปฏิบัติตามข้อตกลง (๒) การเล่นและการทางานร่วมกับ
8.3 ปฏิบัติตน
ในการทากิจกรรมและ ผู้อื่น
เป็นเบื้องต้นใน ข้อตกลงและปฏิบัติ
เล่นกับผู้อื่นได้
การเป็นสมาชิกที่ ตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง
ดีของสังคม
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น 12. ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
ผู้นาและผู้ตามได้
และผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9
9.1 สนทนาโต้ตอบ 9.1.1 ฟังผู้อนื่ พูดจน
ใช้ภาษาสื่อสารให้ เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
จบและสนทนาโต้ตอบ
เหมาะสมกับวัย เข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง
9.2 อ่าน เขียนภาพ กับเรื่องที่ฟัง
และสัญลักษณ์ได้
9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง
มาตรฐานที่ 10 10.1
10.1.2 จับคูแ่ ละ
มีความสามารถใน มีความสามารถใน
เปรียบเทียบความ
การคิดที่เป็น
การคิดรวบยอด
แตกต่างและความ
พื้นฐานใน
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
การเรียนรู้
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบ 2 ลักษณะ
10.1.3 จาแนกและ
จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆโดยใช้
ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลาดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลาดับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
13. สนทนาโต้ตอบขณะ 1.4.1 การใช้ภาษา
ร่วมทากิจกรรมได้
(1) การฟังเสียงต่าง ๆในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
14. เขียนชื่อของตนเอง (3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
ตามแบบได้
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(3) การบอกและแสดงตาแหน่ง
15. จับคู่หรือ
ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
ด้วยการกระทา ภาพวาด ภาพถ่าย
ตามลักษณะได้
และรูปภาพ
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
16. จาแนกและจัดกลุ่ม สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
สิ่งต่างได้
17. เรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ได้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.2
10.2.1 ระบุสาเหตุ
มีความสามารถใน
หรือผลที่เกิดขึ้นใน
การคิดเชิงเหตุผล
เหตุการณ์หรือการ
กระทาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
10.3
10.3.1 ตัดสินใจใน
มีความสามารถ
เรื่องง่าย ๆและเริ่ม
ในการคิดแก้ปัญหา เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
11.1 ทางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
11.2 แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
18. บอกสาเหตุและผล 1.4.3 จินตนาการและความคิด
ของอันตรายต่าง ๆที่อาจ สร้างสรรค์
เกิดขึ้นกับตัวเองได้
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ ผ่านภาษาท่าทาง
19. บอกวิธีปฏิบัติตน การเคลื่อนไหวและศิลปะ
เพื่อป้องกันภัยที่จะ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
เกิดขึ้นได้
การแสวงหาความรู้
(3) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง
20. สร้างผลงานทาง
เรียนรู้รอบตัว
ศิลปะตามความคิด
สร้างสรรค์ได้

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
11.2.1 เคลื่อนไหว
21. แสดงท่าทางตาม
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิดและจินตนาการ
ความคิด ความรู้สึก
ได้
ของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลก
ใหม่
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
12.1 มีเจตคติที่ดี 12.1.2 กระตือรือร้น
ต่อการเรียนรู้
ในการร่วมกิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
22. ร่วมเล่นและทา
กิจกรรมได้อย่าง
สนุกสนาน
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ประสบการณ์สาคัญ

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยรู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. เคลื่อนไหวร่างกายตามคาบรรยาย
2 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง จังหวะ ดนตรี
3. การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
4. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง
5. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

1. การประเมินภัยรอบตัวเมื่ออยู่ในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ภัยพิบัติต่าง ๆได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
3. การระวังภัยอัคคีภัย การดูแลช่วยเหลือตนเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้
4. การสารวจจุดอันตรายในโรงเรียน และสถานที่อื่น ๆ ที่เด็ก
อาศัยอยู่ และการปฏิบัติตัวเพื่อให้พ้นภัย
5 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ใน
สถานที่สาธารณะอยู่ห่างผู้ปกครอง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นตามมุม ประสบการณ์
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมบทบาทสมมุติ
- มุมเกมการศึกษา

หน่วย
รู้รอบ ปลอดภัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การขึ้นลงบันได
2. การเล่นอิสระ/เล่นกังหันลม
3. การปฏิบัติและท่าทางเพื่อช่วยเหลือตนเอง
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (หยุด – ก้ม – กลิ้ง)
4. กิจกรรมซ้อมหนีภัยในโรงเรียน
5. เกม “ฮัลโหล แม่จ๋า”
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๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. การร้อยลูกปัด เป็นสร้อยคอแสนสวย
2. การประดิษฐ์กังหันลม
3. การระบายสีภาพรถดับเพลิง
และต่อเติมภาพ
4. สร้างแผนผังหนีภัยในโรงเรียน
5. การทาบัตรข้อมูลส่วนตัว

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่แบบอนุกรม
2. เกมภาพตัดต่ออุบติภัย
3. เกมเรียงลาดับภาพการช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดไฟไหม้
4. เกมจับคู่ภาพของใช้ที่ใช้คู่กัน
5. เกมสังเกตสัญลักษณ์สถานที่สาธารณะ

วันที่
1

แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ หน่วย รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- เคลื่อนไหวร่างกาย
- การประเมินภัยรอบตัว -การร้อยลูกปัด
มุมประสบการณ์ใน
- การขึ้นลงบันได
ตามคาบรรยาย
เมื่ออยู่ในสถานที่และ เป็นสร้อยคอแสนสวย ห้องเรียน สัปดาห์นี้เพิ่ม
สถานการณ์ต่าง ๆ
-ปั้นดินน้ามัน
ของเล่นฝึกทักษะ เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ฝึก
ถอดกลอนหมุนลูกบิด
เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ

2

- การเคลื่อนไหวร่างกาย - ภัยพิบัติต่าง ๆได้แก่ - การประดิษฐ์กังหันลม มุมประสบการณ์ใน
- การเล่นอิสระ
ประกอบเพลง จังหวะ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย - ปั้นดินน้ามัน
ห้องเรียน สัปดาห์นี้เพิ่ม - เล่นกังหันลม
และดนตรี
ของเล่นฝึกทักษะ เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ฝึก
ถอดกลอนหมุนลูกบิด
เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ

3

- การฟังและปฏิบัติตาม - การระวังภัยอัคคีภัย
สัญญาณ
การดูแลช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้

- การระบายสีภาพ
รถดับเพลิงและ
ต่อเติมภาพ
- ปั้นดินน้ามัน
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มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน สัปดาห์นี้เพิ่ม
ของเล่นฝึกทักษะ เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ฝึก
ถอดกลอนหมุนลูกบิด
เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่แบบอนุกรม

เกมภาพตัดต่ออุบติภัย

- การปฏิบัติท่าทางเพื่อ เกมเรียงลาดับภาพการ
ช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิด ช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิด
เหตุไฟไหม้
ไฟไหม้
(หยุด – ก้ม – กลิ้ง)

วันที่
4

5

กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- การเคลื่อนไหวตาม
- การสารวจจุดอันตราย - สร้างแผนผังหนีภัยใน
ข้อตกลง
ในโรงเรียน และสถานที่ โรงเรียน
อื่น ๆ ที่เด็กอาศัยอยู่
- ปั้นดินน้ามัน
และการปฏิบัติตัวเพื่อให้
พ้นภัย

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
มุมประสบการณ์ใน
- กิจกรรมซ้อมหนีภัยใน - เกมจับคู่ภาพของใช้ที่
ห้องเรียน สัปดาห์นี้เพิ่ม โรงเรียน
ใช้คู่กัน
ของเล่นฝึกทักษะ เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ฝึก
ถอดกลอนหมุนลูกบิด
เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ

- การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์

มุมประสบการณ์ใน
- เกม “ฮัลโหล แม่จ๋า”
ห้องเรียน สัปดาห์นี้เพิ่ม
ของเล่นฝึกทักษะ เพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ฝึก
ถอดกลอนหมุนลูกบิด
เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ

- การปฏิบัติตนเพื่อ
- การทาบัตรข้อมูล
ป้องกันภัยที่อาจ
ส่วนตัว
เกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ใน - ปั้นดินน้ามัน
สถานที่สาธารณะ
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- เกมสังเกตสัญลักษณ์
สถานที่สาธารณะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 1 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้คล่องแคล่ว
2. ฟังและปฏิบัติ
ตามสัญญาณได้
3. แสดงความคิด
และจินตนาการ
ผ่านการเคลื่อนไหว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(4) การเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการ
เคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
เครื่องเคาะจังหวะ
ตามจังหวะทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ตามข้อตกลง
ร่วมกัน เมื่อได้ยินสัญญาณ”หยุด”ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้นทันที
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ
หยุดให้เด็กทาท่าทางตามจินตนาการโดยฟังคา
บรรยาย “วันนี้เด็กๆมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า
เด็กๆ เดินมาตามปกติ แต่วันนี้บนพื้นถนนมี หลุม
ขนาดใหญ่ เด็กๆ ต้องเดินอย่างไรให้ปลอดภัย
ต่อจากนั้นเด็ก ๆ ต้องข้ามถนนเด็ก ๆ ต้องทาอย่างไร
บ้างให้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย เดินเข้าประตู
โรงเรียนเจอคุณครูที่หน้าประตู เด็กๆ สวัสดีคุณครูค่ะ
อุ๊ย บริเวณนี้เป็นจุดที่กาลังก่อสร้างห้องน้าเด็กๆ ต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษนะค่ะ ตอนนี้เด็ก ๆ เดินขึ้น
บันไดมาถึงห้องเรียน
อย่างปลอดภัยค่ะ
๔. ทากิจกรรมตามข้อ 3 ซ้าอาจเปลี่ยนคาบรรยายที่
กล่าวถึงภัยต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ อาจประสบได้ใน
ชีวิตประจาวันให้หลากหลายตามความเหมาะสม
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การฟังและปฏิบัติ ๑. การส่งเสริมทักษะ
ตามคาแนะนา
ภาษาและการคิด
(๔) การพูดแสดง
2. ภัยที่อาจเกิดขึ้น
ความคิดเห็น
ในชีวิตประจาวัน
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่าง
สวยงามและ
สร้างสรรค์
2. การใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์

(3) การปั้น
(5) การร้อยลูกปัด
(6) การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวันของ
คนเรานารูปภาพกิจวัตรประจาวันมาประกอบการ
สนทนา
๓. สนทนาร่วมกันถึงการประเมินภัยรอบตัวเรา ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่
- เมื่อเด็ก ๆ อยู่ที่บ้าน - เมื่อเดินทางมาโรงเรียน
- เมื่ออยู่ในห้องเรียน
- เมื่อเด็กออกไปทากิจกรรมนอกห้องเรียน
4. นาสิ่งของต่าง ๆที่อาจเกิดภัยกับเด็กได้ถ้าเด็กใช้ไม่
ถูกต้อง เช่น ปลั๊กไฟ มีด ไม้ขีดไฟ พัดลม เป็นต้น ทุก
สิ่งล้วนมีประโยชน์และไม่เป็นอันตราย ถ้าเราใช้อย่าง
ถูกวิธี
๔. สรุปร่วมกันเกี่ยวกับภัยรอบตัว
1. ครูแนะนาวัสดุอุปกรณ์ทากิจกรรมร้อยลูกปัด และ
เตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทากิจกรรม เช่นการ
นาลูกปัดมาอมเล่นใส่เข้าไปใน หูหรือจมูก ลูกปัดที่จะ
ทาเป็นสร้อยคอแสนสวยก็จะมีภัยทันที
2. อธิบายขั้นตอนของการร้อยลูกปัด
3. เด็กๆ ลงมือทากิจกรรม ครูดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เด็กทากิจกรรมปั้นดินน้ามัน
4. เด็กนาเสนอผลงาน

1. ภาพกิจวัตร ประจา
วันที่อาจเกิดภัยขึ้นกับ
ตัวเอง
2. สิ่งของต่างๆ ที่อาจเกิด
ภัยกับเด็ก เช่น มีดปลั๊กไฟ
ไม้ขีดไฟ พัดลม
เป็นต้น

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

1. อุปกรณ์ร้อยลูกปัด
2. ดินน้ามัน

สังเกต
1.การติดปะภาพด้วย
เศษวัสดุ
2.ตรวจผลงาน
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม (3) การให้ความ
มุม
ร่วมมือในการปฏิบัติ
เก็บของเล่นของใช้ กิจกรรมต่าง ๆ
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้
2. ขึ้นลงบันไดได้
อย่างปลอดภัย

(3) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(4) การเคลื่อนไหว
ร่างกาย

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. สัปดาห์นี้เพิ่มของเล่นสาหรับฝึกทักษะด้านความ
ปลอดภัย เช่น ฝึกถอดกลอนประตู หมุนลูกบิด เปิด
ประตูรถยนต์ ฯลฯ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. เด็ก ๆร่วมกันร้องเพลงปลอดภัยไว้ก่อน
2. ครูพาเด็กเดินไปรอบ ๆ อาคารเรียนอนุบาล
เด็ก ๆ ร่วมกันชี้จุดที่เป็นอันตรายในอาคารเรียน เช่น
พื้นอาคารที่ลื่น ในห้องน้า บันได
3. ร่วมกันสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยใน
สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น
4. เด็กทดลองปฏิบัติทีละคน ครูสังเกตและให้
คาแนะนา
5. สรุปกิจกรรม ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้า
ห้องเรียน
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

- สนาม
- อาคารเรียน
- เพลงปลอดภัยไว้ก่อน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
1. นาภาพมา
จับคู่แบบอนุกรม
2. เล่นและทา
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
เป็นกลุ่มย่อยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การเรียงลาดับ เกมจับคู่แบบอนุกรม
อนุกรม
(2) การทากิจกรรม
กลุ่มย่อย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. นาเกมจับคู่แบบอนุกรมมาให้เด็กสังเกตและสนทนา 1. เกมจับคู่แบบ
เกี่ยวกับภาพในเกม แนะนาและสาธิตเกมจับคู่แบบ
อนุกรม
อนุกรม
2. เกมที่เล่นมาแล้ว
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการเล่นเกมการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มเด็กตามความ
เหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวางแผนเล่นเกม รู้จัก
แบ่งปันรอคอย และช่วยกันเก็บเกมเมื่อเล่นเสร็จ
๓. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันจนครบทุกเกม
๔. ร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับเกมจับคู่แบบอนุกรม
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การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจับคู่แบบอนุกรม
การทากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 1 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้
2. ทดลองเพื่อหา
คาตอบการเกิดขึ้น
ของลมได้

(2) การฟังและปฏิบัติ ภัยพิบัติต่าง ๆ
ตามคาแนะนา
ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย
(๔) การพูดแสดงความ อุทกภัย
คิดเห็นความรู้สึกและ
ความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ปลอดภัยไว้ก่อน
พร้อมทั้งทาท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
ปฏิบัติกิจกรรมซ้าอีกครั้ง
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคาคล้องจอง ภัยพิบัติน่ากลัว
2. ครูนาสนทนาเกี่ยวกับคาคล้องจอง สอบถามและ
อธิบายร่วมกันเกี่ยวกับภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย อธิบายลักษณะและความหมายของภัยพิบัติ
3. นาภาพข่าวความเสียหายจากภัยพิบัติ มาให้เด็กดู
สนทนาเกี่ยวกับภาพร่วมกันและแยกประเภท
4. เด็กร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปรากฎการณ์ที่เป็น
สัญญาณเตือนภัยของเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน อากาศร้อนอบอ้าว
ได้กลิ่นการเผาไหม้ ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น
5. สรุปร่วมกันเกี่ยวกับการปัองกันตัวเมื่อมีสัญญาณเกิด
ภัยพิบัติ

1. เครื่องให้จังหวะ
2. เพลงปลอดภัยไว้
ก่อน
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1. คาคล้องจอง
ภัยพิบัติน่ากลัว
2. ภาพข่าวความ
เสียหายจากภัยพิบัติ
3.พัดลม

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง ปลอดภัยไว้ก่อน

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
2. การทดลองการ
เกิดลม

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การประดิษฐ์
กังหันลมได้
อย่างสวยงามและ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การปั้น
(5) การทางานศิลปะ
(6) การสร้างสรรค์
สิ่งสวยงาม

กิจกรรมเล่นตาม (3) การให้ความ
มุม
ร่วมมือในการปฏิบัติ
เก็บของเล่นของใช้ กิจกรรมต่าง ๆ
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูนาผลงานกังหันลมมาแสดงให้เด็กดู ขอ
อาสาสมัครเด็กออกมาทาให้กังหันลมหมุนด้วยวิธีต่าง ๆ
2. นาภาพเครื่องวัดแรงลมมาให้เด็กดูและอภิปราย
ร่วมกันถึงกังหันลมคล้ายเครื่องวัดความแรงของลม
ที่ทาให้เราทราบถึงระดับความแรงของลม ถ้าหมุนมาก
อาจเกิดวาตภัยได้
3. แบ่งกลุ่มเด็ก สร้างข้อตกลงในการทากิจกรรมร่วมกัน
4. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์
กังหันลม
5. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์กังหันลม
6. เด็กนาเสนอและจัดแสดงผลงานของตนเอง
7. เด็กปั้นดินน้ามัน
8. เก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดห้องเรียน

1. ดินน้ามัน
2. อุปกรณ์
ประดิษฐ์กังหันลม
3. ภาพเครื่องวัด
แรงลม

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. สัปดาห์นี้เพิ่มของเล่นสาหรับฝึกทักษะด้านความ
ปลอดภัย เช่น ฝึกถอดกลอนประตู หมุนลูกบิด เปิด
ประตูรถยนต์ ฯลฯ

อุปกรณ์
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน
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สังเกต
การทางานศิลปะ
ประดิษฐ์

สังเกต
การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง (3) การเล่นนอก
เล่น ทากิจกรรมและ ห้องเรียน
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
นาภาพชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อเป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ต่าง

เกมภาพตัดต่ออุบัติภัย

กิจกรรมการเรียนรู้
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. นาเด็กไปที่สนาม สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนร่วมกัน
2. เด็กยืนเป็นวงกลม ทาท่าบริหารร่างกาย
3. เด็ก ๆ ร่วมกันร้องเพลงกังหันต้องลม
4. เด็กเล่นอิสระ โดยนากังหันลมที่ประดิษฐ์มา
เล่นร่วมกันที่สนาม
6. สรุปกิจกรรมโดยให้เด็กเล่าถึงการเล่นและ
วิธีการการทาให้กังหันของตนเองหมุนเร็ว
1. นาเกมภาพตัดต่ออุบัติภัยมาให้เด็กสังเกต
และสนทนาเกี่ยวกับภาพในเกม แนะนาและ
สาธิตเกม
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมการศึกษาโดย
แบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันคิดวางแผนเล่นเกม รู้จักแบ่งปันรอคอย
และช่วยกันเก็บเกมเมื่อเล่นเสร็จ
๓. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันจนครบทุกเกม
๔. ร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่อ
อุบัติภัย

22

สื่อ

การประเมินพัฒนาการ

1. สนาม
2. เพลงกังหันต้องลม
3. กังหันลมที่ประดิษฐ์
ในกิจกรรมสร้างสรรค์

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมภาพตัดต่อ
อุบัติภัย
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 1 รู้รอบปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
2. ฟังและปฏิบัติ
ตามสัญญาณ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง

(1) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ประสาท
สัมผัสอย่างเหมาะสม

1. ภัยจากอัคคีภัย
สัญญาณเตือนภัย
การดูแลตัวเองเมื่อมี
เหตุไฟไหม้
2. การช่วยเหลือตนเอง
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ เครื่องเคาะจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที โดยในแต่ละรอบครูตกลงกับเด็กให้
เคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่ สลับกันไป
2. เด็กยืนเป็นวงกลม ครูยืนกลางวง อธิบายถึง
สัญญาณต่างๆในการเคลื่อนไหว ได้แก่
- เสียงกริ่งเตือนภัยให้เด็กตั้งใจฟัง
- ชูแผ่นป้าย คา หยุด ให้เด็ก หยุด
- ชูแผ่นป้าย คา ก้ม ให้เด็ก ก้ม
- ชูแผ่นป้าย คา กลิ้ง ให้เด็ก กลิ้ง
3. เด็กเดินเป็นวงกลม ฟังสัญญาณจากครูแล้ว
เคลื่อนไหวตามสัญญาณ
4. เปลี่ยนรูปแบบการจัดแถวให้เด็กเดินเข้าหาครู
แล้วทากิจกรรมซ้า

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหว

1. สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้จาก
ประสบการณ์เดิมของเด็กโดยใช้ภาพประกอบ
2. ครูจุดเทียนไขแล้วดับไฟ หรือนาเศษกระดาษ
เล็กน้อยมาเผาในจานสังกะสีให้เกิดกลิ่นไฟไหม้
เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับกลิ่นที่เป็นสัญญาณว่าจะ
เกิดไฟไหม้ ครูถามคาถามให้เด็กคิดเพิ่มเติม คือ

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
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1. อุปกรณ์ที่ทาให้เกิด
การเผาไหม้ ถาดสังกะสี
แก้วน้า เทียนไข
2. ภาพการเกิดอัคคีภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กับเรื่องที่ฟังได้
2. ร่วมลงมือทา
การทดลองและใช้
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับวัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล

กิจกรรมศิลปะ
(5) การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์
(3) การปั้น
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

1. การปั้นดินน้ามัน
2. การระบายสีภาพ
รถดับเพลิง และต่อเติม
ภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

- นอกจากกลิ่นไหม้แล้วยังมีกลิ่นหรือสัญญาณ
อะไรอีกบ้างที่แสดงว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้
3.อธิบายถึงอันตรายจากภัยไฟไหม้ที่อาจเกิดได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสาเหตุของการเกิด
ไฟไหม้เล่าถึงสถานการณ์จริง เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
4. ร่วมกันคิดวิธีช่วยเหลือตัวเองเมื่อมีไฟไหม้
คือ เด็กต้องหยุดทากิจกรรม(stop) แล้วก้มตัว
ลงต่า(drop) และเมื่อมีไฟติดต้องกลิ้งตัว(roll)
เพื่อดับไฟที่ติดมากับตัวเอง
5. ครูนาเทียนไขมาจุดแล้วสาธิตการดับเทียน
โดยการเอาแก้วน้ามาครอบเทียน เทียนดับลง
เนื่องจากไม่มีออกซิเจนที่ช่วยให้ไฟติด เหมือนกับ
ที่เด็กก้มและกลิ้งตัวทับเปลวไฟจะทาให้เปลวไฟ
ดับได้
๑. นาภาพรถดับเพลิงมาให้เด็กสังเกตรายละเอียด
ร่วมกัน
2. เด็กนึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วให้เด็กคิดว่า
ควรจะวาดภาพอะไรเพิ่มเติมในภาพรถดับเพลิง
3. เด็กลงมือต่อเติมภาพและระบายสีภาพให้
สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของตน
4. ปั้นดินน้ามันอย่างอิสระ
5. เด็กทาทั้ง ๒ กิจกรรมและนาเสนอผลงาน
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2. การร่วมลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม

1. สีเทียน
2. ภาพรถดับเพลิง
๓. ดินน้ามัน
๔. แผ่นรองปั้น

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเล่น
(3) การให้ความ
ตามมุม
ร่วมมือในการปฏิบัติ
เก็บของเล่นของใช้ กิจกรรมต่าง
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
2. การทาท่าทาง
หยุด – ก้ม – กลิ้ง

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. สัปดาห์นี้เพิ่มของเล่นสาหรับฝึกทักษะด้าน
ความปลอดภัย เช่น ฝึกถอดกลอนประตู หมุน
ลูกบิด เปิดประตูรถยนต์ ฯลฯ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนร่วมกัน
นาเด็กไปที่สนามหรือโรงยิม
2. เด็กยืนเป็นวงกลม ทาท่าบริหารร่างกาย
3. สนทนาทบทวนความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิธี
ช่วยเหลือตัวเองเมื่อมีไฟไหม้ ตามแนวปฏิบัติ
Stop drop roll
4. ครูขออาสาสมัครเด็กออกมาสาธิตการ
เคลื่อนไหวท่าทาง Stop drop roll ครูแนะนา
วิธีการที่ถูกต้อง
5. เปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบัติทีละคน
6. สรุปถึงประโยชน์ของการทาท่า Stop drop
roll เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
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สือ่
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- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

1. นกหวีด
2. เบาะ

สังเกต
เคลื่อนไหวร่างกายท่าทาง
Stop drop roll

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

7. ทาความสะอาดร่างกาย และเข้าชั้นเรียน
กิจกรรมเกม
การศึกษา
1. นาภาพมาเรียง
ลาดับเหตุการณ์
ก่อน-หลังได้
2. เล่นและทา
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่มย่อย
ได้

(13) การเรียงลาดับ
ภาพเหตุการณ์
(2) การทากิจกรรม
กลุ่มย่อย

เกมเรียงลาดับภาพ
1. นาเกมเรียงลาดับภาพการช่วยเหลือตนเองเมื่อ
การช่วยเหลือตนเองเมื่อ เกิดไฟไหม้มาให้เด็กสังเกตและสนทนาเกี่ยวกับ
เกิดไฟไหม้
ภาพในเกม แนะนา สาธิตเกมเรียงลาดับภาพ
การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดไฟไหม้
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมการศึกษาโดยแบ่ง
กลุม่ เด็กตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันคิด
วางแผนเล่นเกม รู้จักแบ่งปันรอคอย และช่วยกัน
เก็บเกมเมื่อเล่นเสร็จ
๓. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันจนครบทุกเกม
๔. ร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับเกมเรียงลาดับภาพ
การช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดไฟไหม้
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1. เกมเรียงลาดับภาพ
การช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดไฟไหม้
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การเรียงลาดับภาพตาม
เหตุการณ์ ก่อน-หลัง
การทากิจกรรมกลุ่มย่อย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 1 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
1. เคลื่อนไหวส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
2. ฟังและปฏิบัติ
ตามสัญญาณ
3. แสดงการคิด
และจินตนาการ
ผ่านการเคลื่อนไหว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การเคลื่อนไหว
อยู่กบั ที่
(4) การเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
ตามจังหวะทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ตามข้อตกลง 2. แผ่นป้ายแสดงจุด
ร่วมกัน เมื่อได้ยินสัญญาณ”หยุด” ให้หยุด
อันตราย
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที่
3. ครูแจกป้ายแสดงจุดอันตรายให้เด็กคนละ 1
อัน ให้เด็กนาไปวางไว้ในจุดต่าง ๆ ของห้องที่คิด
ว่าอันตราย
4. ครูเคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วห้อง เมื่อ
เด็กไปพบจุดอันตรายที่เพื่อวางไว้ให้เคลื่อนที่อย่าง
ระมัดระวัง เมื่อได้ยินสัญญาณเคาะจังหวะให้เด็กๆ
ไปยืนจุดที่ตนเองติดป้ายอันตรายไว้
5. ครูสอบถามเด็กแต่ละคนถึงเหตุผลที่คิดว่า
จุดนั้นเป็นจุดอันตราย
6. ทากิจกรรมซ้าโดยสมมุติห้องเรียนเป็นสถานที่
ต่าง ๆ เช่น บ้าน สนาม บริเวณโรงเรียน
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สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟังได้
2. บอกวิธีปฏิบัติ
ตน เมื่อได้ยิน
สัญญาณเตือนภัย
ของโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การปฏิบัติตนให้
1.จุดอันตรายใน
ปลอดภัย
โรงเรียน
(๑๗) การคาดเดาหรือ
การคาดคะเนสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูและเด็กร่วมกันอ่านนิทาน เรื่อง ปลอดภัยไว้
ก่อน สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน
โดยใช้คาถาม
- ในนิทานมีภัยอะไรบ้างที่เด็ก ๆ ควรระมัดระวัง
- เด็กเคยประสบภัยเหล่านั้นหรือไม่
- เด็กจะระมัดระวังอย่างไรให้ปลอดภัย
2. เด็กร่วมแสดงความคิดเห็นถึงโรงเรียนของเรา
ว่ามีบริเวณไหนที่เป็นอันตรายที่เด็ก ๆ
ควรระมัดระวัง โดยให้บอกคนละ 1 จุด
3. นาสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายตามความคิด
ของเด็กมาจัดหมวดหมู่ตามระดับความเสี่ยง มาก
ปานกลาง น้อย โดยใช้ตารางจัดหมวดหมู่ร่วมกัน
บนกระดาน
4. ร่วมกันคิดจุดที่สามารถใช้เป็นจุดรวมพลได้เมื่อ
เกิดภัยต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งต้องเป็นสถานที่
ที่กว้างขวาง จุคนได้มากที่สุดและมีทางเข้าออกที่
สะดวก
5. สรุปร่วมกันถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยร้ายขึ้น
ในโรงเรียนของเรา
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. นิทาน เรื่องปลอดภัย สังเกต
ไว้ก่อน
การบอกวิธีปฏิบัติตน เมื่อ
2. ตารางจัดหมวดหมู่ ได้ยินสัญญาณเตือนภัย
ระดับความเสี่ยง
3. แผ่นป้ายจุดอันตราย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
สร้างสรรค์
1. สร้างแผนผังหนี
ภัยในโรงเรียน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การบอกแสดง
ตาแหน่ง ทิศทางและ
ระยะทางสิ่งต่าง ๆด้วย
การกระทา ภาพวาด
ภาพถ่าย และรูปภาพ
(3) การปั้น

กิจกรรมเล่นตาม (3) การให้ความร่วมมือ
มุม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
เก็บของเล่นของใช้ ต่างๆ
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

มุมประสบการณ์ เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับจุดอันตรายและจุดรวมพล
เมื่อเกิดภัยในโรงเรียน
2. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
3. แจกอุปกรณ์ให้เด็กร่วมกันสร้างแผนผังของ
โรงเรียน
4. ร่วมกันติดสัญลักษณ์ที่แสดงจุดอันตรายและ
จุดรวมพลในแผนผัง
5. ติดลูกศรเพื่อแสดงเส้นการหนีภัย
๔. เด็ก กิจกรรมเสร็จแล้วนาเสนอผลงาน

1. กระดาษแข็งแผ่น สังเกต
ใหญ่
การร่วมกันทาแผนผัง
2. กล่องกระดาษ
หนีภัย
3. ดินสอ สี
4. สัญลักษณ์
จุดอันตราย
5 ลูกศร

1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. สัปดาห์นี้เพิ่มของเล่นสาหรับฝึกทักษะด้านความ
ปลอดภัย เช่น ฝึกถอดกลอนประตู หมุนลูกบิด เปิด
ประตูรถยนต์ ฯลฯ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
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สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การเล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมเกม
การศึกษา
นาภาพมาจับคู่กัน
ตามเหตุผลได้

(10) การจับคู่ภาพที่ เกมจับคู่ภาพของใช้
สัมพันธ์กัน
ที่ใช้ค่กู ัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนร่วมกัน
นาเด็กไปที่สนาม
2. เด็กยืนเป็นวงกลม ทาท่าบริหารร่างกาย
3. ร่วมกันทากิจกรรมซ้อมหนีภัยในโรงเรียน
ของเราโดยให้เด็กซ้อมหนีภัยตามแผนผังหนีภัย
ที่ได้ร่วมกันทาไว้ในกิจกรรมสร้างสรรค์
๕. เด็กทากิจกรรมซ้อมหนีภัย
6. ทาความสะอาดร่างกาย และพาเด็กกลับ
ชั้นเรียน
1. นาเกม เกมจับคู่ภาพของใช้ ที่ใช้คู่กันมาให้
เด็กสังเกตและสนทนาเกี่ยวกับภาพในเกม
แนะนาและสาธิตเกมใหม่
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมการศึกษาโดยแบ่ง
กลุ่มเด็กตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
คิดวางแผนเล่นเกม รู้จักแบ่งปันรอคอยและ
ช่วยกันเก็บเกมเมื่อเล่นเสร็จ
๓. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันจนครบทุกเกม
๔. ร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับ เกมจับคู่ภาพ
ของใช้ที่ใช้คู่กัน
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

บริเวณโรงเรียน

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

1. เกมจับคู่ภาพของใช้
ที่ใช้คู่กัน
2. เกมชุดเดิมในมุมเกม
การศึกษา

สังเกต
การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 1 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
(๓) การเคลื่อนไหว
จังหวะ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
1. สนใจมีความสุข (1) การปฏิบัติตามคาสั่ง
และแสดงท่าทาง
/เคลื่อนไหว
2. การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระ
1. ดนตรีบรรเลง
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
2. เชือกฟาง
ทันที โดยในแต่ละรอบครูตกลงกับเด็กให้เคลื่อนไหว
อยู่กับที่และเคลื่อนที่ สลับกันไป โดยครูเคาะจังหวะ
ประกอบการเคลื่อนไหว
๒. ให้เด็กหยิบเชือกฟางคนละ 1 เส้นแล้วเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ พร้อมโบกเชือกฟางไปตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้จับกลุ่มตามจานวนที่ครู
บอก แต่ละกลุ่มนาเชือกฟางมาต่อเป็นวงกลม
3. กาหนดให้แต่ละกลุ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ที่เด็กเคยไปเที่ยวมาไม่ให้ซ้ากัน เช่น ทะเล ภูเขา
แม่น้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
4. เด็กเคลื่อนไหวอิสระไปทั่วบริเวณ ครูให้สัญญาณ
หยุด ให้เด็กไปอยู่ในวงกลมเชือกฟางที่สมมุติเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เด็กอยากไป ครูสอบถาม
เด็กแต่ละกลุ่มด้วยคาถาม
- เมื่อไปสถานที่ต่าง ๆ ต้องระมัดระวังภัยอะไรบ้าง
5. ทากิจกรรมซ้า
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สังเกต
ความสนใจและแสดงออก
ผ่านการเคลื่อนไหว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. สนทนาตอบข้อ
ซักถามและร่วม
แสดงความคิดเห็น
ได้
2. เล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์
ของตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การพูดแสดงความ การปฏิบัติตน เพื่อ
คิดเห็นความรู้สึกและ
ป้องกันภัยที่อาจเกิด
ความต้องการ
ขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ใน
(5) การพูดกับผู้อื่น
สถานที่สาธารณะ
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. การสร้าง
ผลงานตาม
ความคิด
สร้างสรรค์

(5) การทางานศิลปะ
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย
(3) การปั้น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสอบถามเด็กถึงกิจกรรมที่เด็กได้ทาในช่วงปิด ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ
ภาคเรียน ขออาสาสมัครเด็กออกมาเล่าเรื่อง
ทีเ่ กี่ยวกับภัยที่เกิด
2. เด็กหลายคนได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ กับผู้ปกครอง ขึ้นกับเด็ก ๆ
สนทนากับเด็กเกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไป
ในที่ต่าง ๆ ในประเด็น
- อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
- ความปลอดภัยในการเดินทาง
- การปฏิบัติตนอยู่ในรถเมื่อไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย
- การปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคย
และมีผู้คนแปลกหน้าจานวนมาก
- การแก้ปัญหาเมื่อพลัดหลงกับผู้ปกครอง
3. ยกตัวอย่างข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภัยที่
เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
4. สรุปร่วมกันถึงการปฏิบัติตน การป้องกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้
2. การเล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์

1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับการไปอยู่ในสถานที่
สาธารณะ การเตรียมตัวที่เด็กๆ ควรทาคือการจดจา
ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น ชื่อจริง ชื่อเล่นของ
ตนเอง ที่อยู่ของตนเอง เบอร์โทรศัพท์
2. ครูนาเสนอตัวอย่างบัตรข้อมูลส่วนตัวของครู
อ่านข้อความให้เด็กฟัง

สังเกต
การเขียนตามแบบ
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1. กระดาษ
2. ดินสอ
3. ดินสอสี
4. ดินน้ามัน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2. การเขียนตาม
แบบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตาม (3) การให้ความร่วมมือ
มุม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
เก็บของเล่นของใช้ ต่าง
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ได้อย่างคล่องแคล่ว
2. เล่นตามกติกา
ได้

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้
3. แจกอุปกรณ์ให้ทาบัตรข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
โดยครูช่วยเหลือในการเขียนแบบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร
ให้กับเด็กที่เขียนด้วยตนเองไม่ได้ แล้วตกแต่งตาม
จินตนาการ ให้สวยงาม
๓. เด็กปั้นดินน้ามัน
๔. เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
1. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีในมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. สัปดาห์นี้เพิ่มของเล่นสาหรับฝึกทักษะด้านความ
ปลอดภัย เช่น ฝึกถอดกลอนประตู หมุนลูกบิด เปิด
ประตูรถยนต์ ฯลฯ
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
4. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อย
1. สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนร่วมกัน
2. เด็กยืนเป็นวงกลมเด็กทาท่าบริหารร่างกาย
3. ครูจัดแสดงป้ายแป้นกดหมายเลขโทรศัพท์ให้
เด็ก ดู อ่านตัวเลขและสัญลักษณ์ร่วมกัน
4. ครูอธิบายและสาธิตการทากิจกรรมแข่งขัน
“ฮัลโหล คุณแม่จ๋า”

33

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

1. นกหวีด
สังเกต
2. แผ่นป้ายแป้นกด เคลือ่ นไหวร่างกาย
หมายเลขโทรศัพท์ การปฏิบัติตามกติกา

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(18) การเล่นเกม
ภาษา

การจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

4. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มขอตัวแทนกลุ่มละ 1
คน เป็นเด็กที่จาหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแม่ได้
บอกหมายเลขกับคุณครูและเพื่อน ครูให้สัญญาณ
นกหวีดเด็กแต่ละทีมวิ่งไปกดหมายเลขบนป้าย
แป้นกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ครูจัดแสดงไว้ ครูและ
เพื่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ขออาสาสมัครเป็นตัวแทนกลุ่มร่วมแข่งขัน
กิจกรรม “ฮัลโหล คุณแม่จ๋า”
6. สรุปร่วมกันถึงประโยชน์ของการจดจา
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง
7. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดร่างกาย
1. นาเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์สถานที่
เกมจับคู่ภาพกับ
สาธารณะมาให้เด็กสังเกตและสนทนาเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์สถานที่
ภาพในเกมแนะนาและสาธิตเกมใหม่
สาธารณะ
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการเล่นเกมการศึกษาโดยแบ่ง
กลุม่ เด็กกลุ่มละ 4 - 5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกัน
คิดวางแผนเล่นเกม รู้จักแบ่งปันรอคอยและ
ช่วยกันเก็บเกมเมื่อเล่นเสร็จ
๓. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
หมุนเวียนกันจนครบทุกเกม
๔. ร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์สถานที่สาธารณะ
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การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14. การเขียนตามแบบ

13. การเล่าเรื่องจากประสบการณ์

12. การบอกวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อได้ยินสัญญาณ
เตือนภัย

ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
และจิตใจ
8. การฟังผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
9. ลงมือปฏิบัติกจิ กรรม ลงความเห็นได้อย่างมี
เหตุผล
10. การเรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ ก่อนหลัง
11. การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

6. การเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ด้านร่างกาย

4. การแสดงความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการผ่านการเคลื่อนไหว
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

3. การปะติดภาพด้วยเศษวัสดุ

1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่า
ปลอดภัย
2. การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
และปฏิบตั ิตามกติกา

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 19 รู้รอบ ปลอดภัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
คาอธิบาย
ชื่อ – สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม
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14. การเขียนตามแบบ

13. การเล่าเรื่องจากประสบการณ์

12. การบอกวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อได้ยินสัญญาณ
เตือนภัย

ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
และจิตใจ
8. การฟังผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
9. ลงมือปฏิบัติกจิ กรรม ลงความเห็นได้อย่างมี
เหตุผล
10. การเรียงลาดับภาพตามเหตุการณ์ ก่อนหลัง
11. การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

7. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

6. การเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ด้านร่างกาย

4. การแสดงความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการผ่านการเคลื่อนไหว
5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

3. การปะติดภาพด้วยเศษวัสดุ

1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
2. การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
และปฏิบตั ิตามกติกา

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

