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 สงงกลุามมีผลรวม
ไมาลก่น 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
จานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวน
ไมาลก่น 14
4. การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
สงงกลุามมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน
ไมาลทาากัน 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) การปัน้
(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
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

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
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

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
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับส่งงองงลหุ่การณ์
และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
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 ่ามลักษณะ
ความเาว/ความสูง น้าหนัก ปร่มา่ร








การนับและแสดงจานวน 1 - 4
การแสดงจานวนส่งงองง่าาง ดววเลลอฮ่นดู
งารบ่ก่ั้งแ่า 1 - 5
การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
สงงกลุามมีจานวนไมาลก่น 5 วาามีจานวน
ลทาากันหรืงไมาลทาากัน
การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงก
จานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงง
กลุามทีงมีผลรวมไมาลก่น 5
การแเกกลุามเางเงงกจากกลุามใหญาและ
บงกจานวนทีงลหลืงทีงมีจานวนไมาลก่น 5

อนุบาลปีที่ 2
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
หรืงไมาลทาากัน มากกวาาหรืงนวงเกวาา
ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 3 ส่งง
ใชวภาษาทางคณ่่ศาส่ร์กับลหุ่การณ์ใน

อนุบาลปีที่ 3
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
กลุามมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน
ไมาลทาากัน มากกวาา นวงเกวาา
ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง

รายการ


อนุบาลปีที่ 1
จาแนกส่งง่าาง ่ามลกณฑ์ทีงกาหนดลชาน
ใบไมว ดงกไมว ด่น ห่น

วิทยาศาสตร์

-

ทักษะการสังลก่
ทักษะการจาแนก
ทักษะการจัดกระทาและสืงงความหมาเ
ทักษะการลงความลห็น

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

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

-

อนุบาลปีที่ 2
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
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

หน่วยการจัดประสลการณ์ที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
่ัวลลอ คืง ลครืงงงหมาเ หรืงสัญลักษณ์ทีงใชวบงกจานวนส่งงองงในหมูา่าาง โดเงาจใชว่ัวลลองารบ่ก 1 – 2 – 3 – 4 – 5 หรืง ่ัวลลอไทเ ๑ - ๒ – ๓ – ๔ - ๕
ลอีเนแทนจานวนนั้น จานวนนับ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ลป็นจานวนนับทีงลพ่งมอึ้นทีละหนึงง่ามลาดับสามารถลอีเนแทนดววเ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่ก ่ัวลลอไทเ และ่ัวหนังสืง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียน
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ
1.3.1 ลลานและทา 1. ลลานและทาก่จกรรมและปฏ่บั่่ 1.1.1. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
1. นับและแสดงจานวน 1-14
ราางกาเลจร่ญล่่บโ่ ปลงดภัเองง
ก่จกรรมงเาาง
่างผูวงืงนงเาางปลงดภัเ
(1) การลลานลครืงงงลลานสนามงเาาง 2. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม
่ามวัเและมีสุอน่สัเทีง ่นลงงและผูวงืงน
ปลงดภัเลมืงงมีผูว
ง่สระ
และบงกจานวนทีงลก่ดจากการ
ดี
ชี้แนะ
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย รวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวม
(3) การลลานลครืงงงลลานงเาาง
ไมาลก่น 14
ปลงดภัเ
3. การแเกกลุามงงกจากกลุาม
1.1.2 การเล่น
ใหญาและบงกจานวนทีงลหลืงลมืงง
(1) การลลานง่สระ
แเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่(1) 14
การลคลืงงนไหวงเูากับทีง
4. การลปรีเบลทีเบจานวนองง
(2) การลคลืงงนไหวลคลืงงนทีง
ส่งง่าาง สงงกลุามมีจานวนไมา
มาตรฐานที่ ๒
๒.2 ใชวมืง - ่า
2.2.1 ใชวกรรไกร่ัด 2.ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนว (3) การลคลืงงนไหวพรวงมวัสดุ
ลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมาลทาากัน
กลวามลนื้งใหญาและ
ประสานสัมพันธ์กัน กระดาษ่ามแนว
ลสวนโควงไดว
งุปกรณ์
มากกวาา นวงเกวาา
กลวามลนื้งลล็กแอ็งแรง
ลสวน่รงไดว
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
5. ลรีเงลาดับทีอง งงส่งง่าาง
ใชวไดวงเาางคลางงแคลาว
(2) การลอีเนภาพและการลลานกับ ไมาลก่น 5 ส่งง
และ ประสานสัมพันธ์
สี
กัน
(3) การปั้น

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจและ
4.1.1 สนใจมี
3. สนใจมีความสุอและแสดงงงกผาาน
ชืงนชมและแสดงงงก มีความสุอและ
ความสุอและ
งานศ่ลปะไดว
ทางศ่ลปะ ดน่รี และ แสดงงงกผาานงาน แสดงงงกผาานงาน
การลคลืงงนไหว
ศ่ลปะ ดน่รี และ ศ่ลปะ
การลคลืงงนไหว

4.1.3 สนใจ มี
ความสุอและแสดง
ทาาทาง/ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง
จังหวะและดน่รี

4. สนใจ มีความสุอและแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การประด่ษฐ์ส่งง่าาง ดววเ
ลศษวัสดุ
(๕) การหเ่บจับ การใชวกรรไกร
การฉีก การ่ัด การปะ และ
การรวงเวัสดุ
1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์
(4) การรวงงลพลง
(5) การทางานศ่ลปะ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลง/ดน่รี
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(3) การลคลืงงนไหวพรวงมงุปกรณ์
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(1) การลคลืงงนไหวโดเควบคุม
่นลงงไปในท่ศทาง ระดับและ
พื้นทีง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๖
6.2 มีว่นัเใน
6.2.1 ลก็บองงลลาน 5. ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาางลรีเบรวงเดววเ
มีทักษะชีว่่และ
่นลงง
องงใชวลอวาทีงงเาาง
่นลงงไดว
ปฏ่บั่่่น่ามหลัก
ลรีเบรวงเดววเ่นลงง
ปรัชญาองงลศรษฐก่จ
พงลพีเง

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การลลาน่ามมุม
ประสบการณ์/มุม่าาง
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม
(4) การดูแลหวงงลรีเนราวมกัน

มาตรฐานที่ ๙
ใชวภาษาสืงงสารไดว
ลหมาะสมกับวัเ

1.4.1 การใช้ภาษา
(6) การพูดงธ่บาเลกีงเวกับ
ส่งงองงลหุ่การณ์และ
ความสัมพันธ์องงส่งง่าาง

๙.๑ สนทนาโ่ว่งบ ๙.1.1 ฟังผูวงืงนพูดจน 6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบ
และลลาาลรืงงงใหวผูวงืงน จบและสนทนา
งเาาง่างลนืงงงลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟังไดว
ลอวาใจ
โ่ว่งบงเาาง่างลนืงงง
ลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟัง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.1 มี
10.1.1 บงก
มีความสามารถใน
ความสามารถใน
ลักษณะ
การค่ดทีงลป็นพื้นฐาน การค่ดรวบเงด
สาวนประกงบ
ในการลรีเนรูว
การลปลีงเนแปลงหรืง
ความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง จากการสังลก่
โดเใชวประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียน
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
1.4.2 การคิดรวบยอด
1 - 14 ไดว
การคิดเชิงเหตุผล
8. จับคูจา านวนภาพกับ่ัวลลอ 1 - 14 การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ไดว
(1) การสังลก่ลักษณะ
9. รวมส่งง่าาง สงงกลุามและบงก
สาวนประกงบ การลปลีงเนแปลง
จานวนทีงลก่ดจากการรวมส่งง่าาง สงง และความสัมพันธ์องงส่งง่าาง
กลุามมีผลรวมไมาลก่น 14 ไดว
โดเใชวประสาทสัมผัสงเาาง
10. ลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจาก ลหมาะสม
นวงเไปมาก 1 - 14 ไดว
(5) การคัดแเก การจัดกลุาม
11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและ
และการจาแนกส่งง่าาง ่าม
บงกจานวนทีงลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมี ลักษณะและรูปราาง รูปทรง
จานวนไมาลก่น 14 ไดว
(8) การนับและแสดงจานวน
12. จัดกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกันไดว
องงส่งง่าาง ในชีว่่ประจาวัน
13. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง
(10) การรวมและการแเกส่งง
สงงกลุามมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน
่าาง
ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา นวงเกวาาไดว (13) การจับคูา การลปรีเบลทีเบ
14. จับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ
และการลรีเงลาดับส่งง่าาง ่าม
1 - 14 ไดว
ลักษณะความเาว/ความสูง
15. บงกลาดับส่งง่าาง ทีงลรีเงลาดับ
น้าหนัก ปร่มา่ร
ไมาลก่น 5 ส่งงไดว
1๖. บงกลาดับส่งง่าาง ทีงลรีเงลาดับ
ไมาลก่น 5 ส่งงไดว

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยสนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การลคลืงงนไหวประกงบลพลง
2. การปฏ่บั่่่นลป็นผูวนาผูว่าม
3. การลคลืงงนไหว่ามคาสังง
4 การลคลืงงนไหว่ามคาบรรเาเ
5. การลคลืงงนไหวสรวางสรรค์ประกงบกระทง

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. นับและแสดงจานวน 1 - 14
2. การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวนทีงลก่ดจากการ
รวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น 14
3. การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงกจานวนทีงลหลืง
ลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 14
4. การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงงกลุามมีจานวนไมา
ลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา นวงเกวาา
5. ลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง

1. ่ัด่ัวลลอ่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
2. สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน
3. วาดภาพง่สระดววเสีน้า
4. ่ัดวงกลมทีงมี่ัวลลอ่่ดกระดาษ่างล่่มภาพ
่ามจ่น่นาการ
5. ลป่าสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
6. วาดภาพง่สระดววเสีชงล์ก
7. พับสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
8. วาดภาพง่สระดววเด่นสงสี
9. ปั้นแป้งโดง่สระ
10. ลทสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ

หน่วย
สนุกกับตัวเลข
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
- การลลาน่ามมุมประสบการณ์

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การลลานลครืงงงลลานสนาม
๒. การลลานน้า – ลลานทราเ
๓. ลกมกากลับรัง
๔. ลกมว่งงลก็บองง
๕. ลกมบงลหาคูา
๕.

1. ลกมจับคูาภาพกับ่ัวลลอ 1 - 14
2. ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไปมาก
1 - 14
3. ลกมจัดกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกัน
4. ลกมจับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ 1 - 14
5. ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1 - 14

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยสนุกกับตัวเลข
วันที่
1

2

3
4

5

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
นับและแสดงจานวน 1 - 14
- ่ัด่ัวลลอ่างล่่มภาพ่าม
- การทาทาาประกงบ
จ่น่นาการ
ลพลง
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน
- วาดภาพง่สระดววเสีน้า
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
การรวมส่งง่าาง สงงกลุาม และบงกจานวนทีงลก่ด - ่ัดวงกลมทีงมี่ัวลลอ่่ดกระดาษ
- ปฏ่บั่่่นลป็นผูวนาผูว
จากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น 14 ่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
่าม
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน
- วาดภาพง่สระดววเสีน้า
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
การแเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงกจานวนทีง - ลป่าสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
- ลคลืงงนไหว่ามคาสังง ลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 14
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน
- วาดภาพง่สระดววเสีชงล์ก
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
การลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงงกลุามมี
- พับสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
- ลคลืงงนไหว่ามคา
จานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา - ่ัดภาพ่่ด่ามบั่ร่ัวลลอทีง
บรรเาเ
นวงเกวาา
กาหนดใหว
- วาดภาพง่สระดววเด่นสงสี
- ลคลืงงนไหวพื้นฐาน
การลรีเงลาดับทีงองงส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง
- ปั้นแป้งโดง่สระ
- ลคลืงงนไหวสรวางสรรค์
- ลทสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
วาดภาพง่สระดววเสีน้า

เล่นตามมุม
ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
ลลานลครืงงงลลาน
สนาม

เกมการศึกษา
ลกมจับคูาภาพกับ่ัวลลอ
1 - 14

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

การลลานน้าลลาน
ทราเ

ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอ
ฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไป
มาก 1 - 14

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมกากลับรัง

ลกมจัดกลุาม่ัวลลอทีง
ลหมืงนกัน

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมว่งงลก็บองง

ลกมจับคูาลลอฮ่นดู
งารบ่กกับลลอไทเ
1 - 14

ลลาน่ามมุม
ประสบการณ์

ลกมบงลหาคูา

ลกมลรีเงลาดับ่ัวลลอ
ไทเ 1 - 14

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระการเรียนรู้
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลงและดน่รี

ก่จกรรมลสร่มประสบการณ์ (๘) การนับและแสดง
นับและแสดงจานวนองงส่งง จานวนองงส่งง่าาง ใน
่าาง 1 - 14 ไดว
ชีว่่ประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไป
ทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ลมืงงไดวเ่น
สัญญาณหเุด ใหวหเุดลคลืงงนไหวควางไววในทาานั้น
ทันที
2. ลด็กทาทาาประกงบลพลงนกกระจ่บ่าม
จ่น่นาการ
3. ผางนคลาเกลวามลนื้งโดเนังงหาเใจลอวา - งงก
ชวา

ลพลงนกกระจ่บ

นับและแสดงจานวน 1. ลด็กนับปากลปลาา 1 ถึง 20
1 - 14
2. ครูทบทวนจานวน 10 โดเจัดส่งงองงจานวน
9 ช่้น แลววหเ่บมาลพ่งมงีก 1 ช่้น นับ่างจาก 9
ลป็น 10
3. ครูจัดส่งงองง่ามจานวนทีง่วงงการ (จานวน
11 - 14) ใหวลด็กนับและบงกวาาส่งงองงมีจานวน
ลทาาไร

1. ส่งงองง่าาง
2. ลด็ก ใน
หวงงลรีเน
3. บั่รภาพ
ส่งงองงกับ่ัวลลอ
4. บั่ร่ัวลลอ
1 - 14

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุอ
และแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
ลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สังเกต
การนับและแสดง
จานวนองงส่งง่าาง
1 - 14

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ใหวลด็กนับและบงกจานวนลพืงงนในหวงงลรีเน
(ถวามีจานวนมาก งาจจะใหวนับและบงกจานวน
ลพืงงนโดเแเกลด็กชาเ และลด็กหญ่ง)
5. ครูชูบั่รภาพทีงมีส่งงองงจานวน 1 ถึง 14
แลววใหวลด็กบงกวาาแ่าละบั่รมีส่งงองงจานวน
ลทาาไร ลมืงงลด็ก่งบแลวว ครูและลพืงงนชาวเกัน
่รวจสงบความถูก่วงง
6. แบางลด็กลป็นกลุาม กลุามละ 3 - 4 คนแลววครูชู
หรืง่่ดบั่ร่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กบนกระดาน แลวว
ใหวลด็กในกลุามชาวเกันหาส่งงองงในหวงงลรีเนใหวมี
จานวน่รง่ามบั่ร่ัวลลอ กลุามไหนหาส่งงองงไดว
ครบแลววใหวเกมืง ครู่รวจสงบความถูก่วงง
7. ครูและลด็กราวมกันสรุปวาาลราบงกจานวนองง
ส่งง่าาง ไดวโดเการนับ

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การลอีเนภาพและการ
1.สนใจมีความสุอและ
ลลานกับสี
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว (5) การทางานศ่ลปะ
2.ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ
(5) การหเ่บจับ การใชว
่ามแนวลสวนโควงไดว
กรรไกร การ่ัด การปะ
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรม่ัด่ัวลลอ่างล่่ม
ภาพ่ามจ่น่นาการ สรวาง่ัวลลอดววเด่น
น้ามัน วาดภาพง่สระดววเสีน้า
2. ครูแนะนางุปกรณ์และก่จกรรม
- ่ัด่ัวลลอ่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการโดเใชว
กรรไกร่ัด่ัวลลอทากาว่่ดลงบนกระดาษใชว
สีลทีเนวาดภาพ่างล่่ม่ามจ่น่นาการ ่ั้งชืงง
ภาพ
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามันโดเปั้นด่นน้ามัน
ลป็นกวงนกลม นาด่นน้ามันทีงปั้นสรวาง่ัว
ลลอทีง่นลงงชงบ
- วาดภาพง่สระโดเใหวลด็กวาดภาพง่สระดววเ
สีน้า่ามความจ่น่นาการองง่นลงง
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ 2
ก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนง
ผลงาน

1. ่ัวลลอ
2. สีลทีเน
3. ด่นน้ามัน
4. กาว
5. กรรไกร
6. กระดาษสี
7. กระดาษอาว
8. พูากัน
9. จานสี
10. สีน้า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. ความสนใจ มี
ความสุอและแสดงงงก
ผาานงานศ่ลปะ
๒. การใชวกรรไกร่ัด
กระดาษ่ามแนว
ลสวน่รง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาาง
ลรีเบรวงเดววเ่นลงง

กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานทาก่จกรรมและปฏ่บั่่
่างผูวงืงนงเาางปลงดภัเ

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

(5) การลลานลครืงงงลลาน
สนามงเาางง่สระ
(3) การลลานลครืงงงลลาน
งเาางปลงดภัเ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์ มุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุม
ในหวงงลรีเน
ประสบการณ์่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว
งเาางนวงเ ๔ มุม ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงง หมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหว
ลรีเบรวงเ
1. ครูแนะนาอวง่กลงในการลลานลครืงงงลลาน ลครืงงงลลานสนาม
สนามแ่าละชน่ดพรวงมทั้งแนะนาว่ธีการลลาน
งเาางปลงดภัเ
2. ลด็กลลานลครืงงงลลานสนามโดเมีครูดูแล
งเาางใกลวช่ด
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลอวาแถวทาความ
สะงาดราางกาเกางนลอวาชั้นลรีเน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม

สังเกต
การลลานและทา
ก่จกรรมงเาางปลงดภัเ
ดววเ่นลงง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(8) การนับและแสดง การจับคูาจานวนภาพกับ
จับคูาภาพกับ่ัวลลอ 1 - 14 จานวนองงส่งง่าาง ใน ่ัวลลอ 1 - 14
ไดว
ชีว่่ประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้

(13) การจับคูา ่าม
ลักษณะ รูปราาง และ
จานวน

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ 1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลลานลกมการศึกษาจับคูาจานวนภาพกับ
จับคูาจานวนภาพ จับคูาภาพกับ่ัวลลอ
่ัวลลอ 1 - 14
กับ่ัวลลอ
1 - 14
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
1 - 14
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน 2. ลกมการศึกษา
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน มาแลวว
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาจับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ
1 - 14
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. รวมส่งง่าาง สงงกลุาม
และบงกจานวนทีงลก่ดจาก
การรวมส่งง่าาง สงงกลุามมี
ผลรวมไมาลก่น 14 ไดว
2. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและ
สนทนาโ่ว่งบงเาาง
่างลนืงงงลชืงงมโเงกับลรืงงงทีง
ฟังไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลง/ดน่รี

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

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไป 1. ลพลง
สังเกต
ทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ชวา ลร็ว ลมืงงไดว พาลหรด
ความสนใจ มีความสุอ
เ่นสัญญาณหเุด ใหวหเุดทันที
่ัวลลอ
และแสดงทาาทาง /
2. ลด็กแบางกลุามแถว่งนลึกใหวลด็กทีงงเูาหัวแถว 2. ลครืงงงลคาะ ลคลืงงนไหวประกงบ
องงแ่าละกลุามงงกมาทาทาาประกงบลพลง
จังหวะ
ลพลง จังหวะ และ
พาลหรด่ัวลลอใหวลพืงงน ทา่ามลมืงงลพลงหเุดใหว
ดน่รีไดว
ไป่างทวาเแถวแลววใหวคนถัดไปงงกมาลป็นผูวนา
่างไปจนไดวลป็นผูวนาครบทุกคน
3. หลังปฏ่บั่่ก่จกรรมลสร็จแลวว ลด็กพักผางน
ง่ร่เาบถ 2 – 3 นาที ลพืงงล่รีเมปฏ่บั่่ก่จกรรม
่างไป
การรวมส่งง่าาง สงง
1. ครูทบทวน่ัวลลอ 1 - 14 โดเใหวลด็ก
1. บั่ร่ัวลลอ สังเกต
กลุาม และบงกจานวนทีง นับปากลปลาาและงาานบั่ร่ัวลลอ 1 - 14
1 - 14
1. การรวมส่งง่าาง
ลก่ดจากการรวมส่งง
2. ครูใหวลด็กงาาน่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กทีงปรากฎใน 2. ่ัวลลอบน สงงกลุามและบงก
่าาง สงงกลุามมีผลรวม ชีว่่ประจาวัน ลชาน ่ัวลลอบนหนวาปัดนาฬ่กา
หนวาปัด
จานวนทีงลก่ดจากการ
ไมาลก่น 14
่ัวลลอบนปฏ่ท่น ลป็น่วน
นาฬ่กา
รวมส่งง่าาง สงงกลุาม
3. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวองงจร่ง หรืงสืงง 3. ่ัวลลอบน มีผลรวมไมาลก่น
ทีงจัดกระทาไดว แสดงสถานการณ์ลพืงงใหวลด็กบงก ปฏ่ท่น
ผลรวมองงจานวนส่งงองงสงงกลุามทีงมีผลรวมไมา
ลก่น 14 โดเการนับ ลชาน
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(6) การพูดงธ่บาเ
ลกีงเวกับส่งงองง
ลหุ่การณ์และ
ความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง

กิจกรรมการเรียนรู้
- มีด่นสง 5 แทาง ครูใหวงีก 6 แทาง รวมมีด่นสงกีง
แทาง
- มีลง่นลหรีเญบาท 6 ลหรีเญพางใหวงีก 7 ลหรีเญ
รวมมีลง่นลหรีเญบาทกีงลหรีเญ
- มีเางลบ 10 กวงน ลพืงงนใหวงีก 4 กวงนรวมมี
เางลบกีงกวงน
4. ครูและลด็กสรุปราวมกันวาาการนาส่งงองง
สงงกลุามมารวมกันจะมีจานวนส่งงองงลพ่งมอึ้น

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ
2. การฟังผูวงืงนพูดจน
จบและสนทนาโ่ว่งบ
งเาาง่างลนืงงงลชืงงมโเง
กับลรืงงงทีงฟัง

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

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรม่ัดวงกลมทีงมี่ัวลลอ 1. วงกลมทีงมี สังเกต
่่ดกระดาษ่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ สรวาง
่ัวลลองเูา่รง 1. ความสนใจ มี
่ัวลลอดววเด่นน้ามัน วาดภาพง่สระดววเสีน้า
กลาง
ความสุอและแสดงงงก
2. ครูแนะนางุปกรณ์และก่จกรรม
2. สีลทีเน
ผาานงานศ่ลปะ
- ่ัดวงกลมทีงมี่ัวลลอ่่ดกระดาษ่างล่่มภาพ่าม 3. ด่นน้ามัน/ ๒. การใชวกรรไกร่ัด
จ่น่นาการโดเใชวกรรไกร่ัดวงกลม
แผานรงงปั้น กระดาษ่ามแนว
ทากาว่่ดลงบนกระดาษใชวสีลทีเนวาดภาพ่าง
4. กาว
ลสวน่รง
ล่่ม่ามจ่น่นาการ ่ั้งชืงงภาพ
5. กรรไกร
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามันโดเปั้นด่นน้ามันลป็น 6. กระดาษสี
ลสวนกลมเาวนาด่นน้ามันทีงปั้นสรวาง่ัวลลอทีง
7. กระดาษ
่นลงงชงบ นา่ัวลลอมา่างกันสรวางภาพ่าม
อาว
จ่น่นาการบนแผานรงงปั้น ่ั้งชืงงภาพ
8. พูากัน
- วาดภาพง่สระโดเใหวลด็กวาดภาพง่สระดววเสี 9. จานสี
น้า่ามความจ่น่นาการองง่นลงง
10. สีน้า
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ 2
ก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาาง
ลรีเบรวงเดววเ่นลงง

กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว

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

(1) การลลานง่สระ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์
่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม
ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหวลรีเบรวงเ
1. ครูแนะนาอวง่กลงและงุปกรณ์ในการลลานน้า
ลลานทราเแ่าละชน่ด ลชาน ลครืงงงมืง่วงชน่ด่าาง
กรวเ พลังวหรืงงุปกรณ์งืงน พรวงมทั้งแนะนา
ว่ธีการลลานงเาางปลงดภัเ
2. ลด็กลลานน้าลลานทราเโดเมีครูดูแลงเาางใกลวช่ด
3. ครูใหวสัญญาณหมดลวลาลด็กลก็บงุปกรณ์ ทา
ความสะงาดงุปกรณ์ ลอวาแถวทาความสะงาด
ราางกาเ

มุมประสบการณ์
ในหวงงลรีเน

งุปกรณ์ลลานน้า
ลลานทราเ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง
ลด่ม

สังเกต
ลลาน และทาก่จกรรม
งเาางปลงดภัเดววเ
่นลงงไดว

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดู
งารบ่กจากนวงเไปมาก
1 - 14 ไดว

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

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการลลาน 1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลกมการศึกษาลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจาก ลรีเงลาดับ่ัวลลอ การลรีเงลาดับ่ัวลลอ
นวงเไปมาก
ฮ่นดูงารบ่กจาก ฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไป
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม ใหวลด็ก นวงเไปมาก
มาก 1 - 14
1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน กลุามงืงน ลลาน 1 - 14
ลกมการศึกษาชุดลด่ม
2. ลกมการศึกษา
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเนกันใน ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
แ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกมการศึกษา มาแลวว
ลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไปมาก
1 - 14
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลานแลวว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การลคลืงงนไหว
ลคลืงงนทีง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเ 1. ลพลงบรรลลง
ไปทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ชวา ลร็ว 2. บั่ร่ัวลลอ
หเุด
1 - 14
2. ลด็กลคลืงงนไหวราางกาเ่ามง่สระ่ามลพลง
บรรลลง ลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุดแ่าละครั้งครูชู
ภาพบั่ร่ัวลลอ 1 - 14 อึ้นใหวทา่ามคาสังง
ดังนี้
- บั่รลลอ 1 กระโดดลทวาคูา 1 ครั้ง
- บั่รลลอ 2 กระโดดลทวาคูา 2 ครั้ง
- บั่รลลอ 3 กระโดดลทวาคูา 3 ครั้ง
จนถึงลลอ 14
3. ใหวปฏ่บั่่่ามอวง 2 ซ้างีก 2 - 3 ครั้ง
โดเครูสลับลปลีงเนบั่ร่ัวลลอและใหวทา
ทาาทาง่าาง ลชาน ปรบมืง เักไหลา เงาลทวา
ฯลฯ
4. หลังปฏ่บั่่ก่จกรรมลสร็จแลวว ลด็กพักผางน
ง่ร่เาบถ 2 – 3 นาที ลพืงงล่รีเมปฏ่บั่่
ก่จกรรม่างไป

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
สนใจ มีความสุอและ
แสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
ลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. แเกกลุามงงกจากกลุาม
ใหญาและบงกจานวนทีงลหลืง
ลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวน
ไมาลก่น 14 ไดว
2. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและ
สนทนาโ่ว่งบงเาาง่างลนืงงง
ลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟังไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(๘) การนับและแสดง การแเกกลุามงงก
จานวนองงส่งง่าาง
จากกลุามใหญาและ
ในชีว่่ประจาวัน
บงกจานวนทีงลหลืง
(10) การรวมและ
ลมืงงแเกกลุามเางเทีงมี
การแเกส่งง่าาง
จานวนไมาลก่น 14
(6) การพูดงธ่บาเ
ลกีงเวกับส่งงองง
ลหุ่การณ์และ
ความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวองงจร่ง หรืงสืงงทีงจัด
1. สืงงองงจร่ง
สังเกต
กระทาไดว แสดงสถานการณ์ลพืงงใหวลด็กบงกจานวนทีงลหลืง 2. สืงงทีงจัดกระทา 1. การแเกกลุาม
จากการแเกกลุามเางเงงกจากกลุามใหญาทีงมีจานวนไมาลก่น ไดว
งงกจากกลุามใหญา
14 ลชาน
3. รูปภาพสวม
และบงกจานวนทีง
- มีด่นสงสี 10 แทาง หาเไป 2 แทาง จ่๋วลหลืงด่นสงสีกีง
4. กระดาน่่ด
ลหลืงลมืงงแเก
แทาง
ภาพ
กลุามเางเทีงมี
- คุณแมาใหวนมมา 7 กลางง ดาวรับประทานไปแลวว 3
จานวนไมาลก่น 14
กลางง ดาวลหลืงนมกีงกลางง
2. การฟังผูวงืงนพูด
- มีดงกไมว 12 ดงกแบางใหวลพืงงน ไป 4 ดงก ฉันลหลืง
จนจบและ
ดงกไมวกีงดงก
สนทนาโ่ว่งบ
2. ครูกาหนดสถานการณ์โดเใชวรูปภาพแสดงสถานการณ์
งเาาง่างลนืงงง
ลพืงงใหวลด็กบงกจานวนทีงลหลืงจากการแเกกลุามเางเงงก
ลชืงงมโเงกับลรืงงง
จากกลุามใหญาทีงมีจานวนไมาลก่น 14 ลชาน
ทีงฟัง
- ครูมีสวม 10 ผล (่่ดภาพสวม 10 ผล บนกระดาน) ครู
แบางสวมใหวลด็กไป 2 ผล (ครูหเ่บภาพสวมงงกไปทีละ 1 ผล
พรวงมกับลด็กใหวลด็กนับจนครบ 2 ผล) ครูถามวาา ครูลหลืง
สวมงเูากีงผล ลด็ก ชาวเกันนับภาพสวมทีงลหลืง
บนกระดาน (8 ผล) ครูสรวางสถานการณ์ใหวลด็กฝึกค่ดจน
ลด็กค่ดถูก่วงงและคลางง
3. ครูและลด็กราวมกันสรุปส่งงองง่าาง ลมืงงลราแเกกลุาม
เางเงงกจากกลุามใหญาจะมีจานวนลดลงรูวจากการนับ
จานวนทีงลหลืง
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจมีความสุอและ
แสดงงงกผาานงานศ่ลปะไดว

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สาคัญ
(2) การลอีเนภาพ
และการลลานกับสี
(5) การทางานศ่ลปะ
(5) การหเ่บจับ การ
ใชวกรรไกร การ่ัด
การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมลป่าสี่างล่่มภาพ่าม
จ่น่นาการ สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน วาดภาพง่สระ
ดววเสีน้า
2. ครูแนะนางุปกรณ์และก่จกรรม
- ลป่าสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการโดเใหวหเดสีน้าลงบน
กระดาษใชวหลงดกาแฟลป่าสีใหวกระจาเ รงใหวสีแหวงใชว
ด่นสงสรวางภาพจากสีทีงลป่า่ามจ่น่นาการ ่ั้งชืงงภาพ
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามันโดเปั้นด่นน้ามันลป็นลสวน
แบนเาวนาด่นน้ามันทีงปั้นสรวาง่ัวลลอทีง่นลงงชงบ นา
่ัวลลอมา่างกันสรวางภาพ่ามจ่น่นาการบนแผานรงง
ปั้น ่ั้งชืงงภาพ
- วาดภาพง่สระโดเใหวลด็กวาดภาพง่สระดววเสีน้า่าม
ความจ่น่นาการองง่นลงง
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ 2 ก่จกรรม
่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

1. สีลทีเน
2. ด่นน้ามัน/แผาน
รงงปั้น
3. กาว
4. กรรไกร
5. กระดาษสี
6. กระดาษอาว
7. หลงดกาแฟ
8. สีน้า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ
มีความสุอและ
แสดงงงกผาาน
งานศ่ลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงดววเ
่นลงง

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

กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานและทาก่จกรรมงเาาง
ปลงดภัเดววเ่นลงงไดว

(1) การลคลืงงนไหว
ลคลืงงนทีง
(1) การลลานง่สระ

จุดประสงค์การเรียนรู้

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

การประเมิน
พัฒนาการ
มุม
สังเกต
ประสบการณ์ใน การลก็บองงลลานลอวา
หวงงลรีเน
ทีงลด่ม
สือ่

1. ลด็กล่รีเมพรวงมราางกาเโดเลด่นลป็นวงกลมไป 1. หาวงเางหรืง สังเกต
รงบ สนาม 2 รงบ
เางรถลกาา
การลลานและทา
2. ครูงธ่บาเลกมกากลับรัง
2. บั่รลลอ
ก่จกรรม
ใหวผูวลลานทาทาานกบ่น่ามลพลงทีงชาวเกันรวงง โดเบ่น
ลป็นวงกลมรงบหาวงเาง ลมืงงลพลงหเุดครูชูบั่รลลอ
อึ้นผูวลลาน่วงงว่งงลอวาไปเืนในหาวงเางลทาากับบั่รลลอ
ผูวไมามีรังใหวงงกมาลป็นผูวนาลกม
3. ลด็กทดลงงลลานลกมและลลานลกมกากลับรัง
จนหมดลวลา
4. ลมืงงหมดลวลาลด็กทาความสะงาดราางกาเกางน
ลอวาหวงงลรีเน

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
จัดกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกัน
ไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การสังลก่ลักษณะ การจัดกลุาม่ัวลลอทีง
สาวนประกงบ
ลหมืงนกัน
การลปลีงเนแปลง และ
ความสัมพันธ์องงส่งง
่าาง โดเใชวประสาท
สัมผัสงเาางลหมาะสม
(5) การคัดแเก การจัด
กลุาม และการจาแนกส่งง
่าาง ่ามลักษณะ

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ 1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลลานลกมการศึกษาจัดกลุาม่ัวลลอทีง
จัดกลุาม่ัวลลอทีง การจัดกลุาม่ัวลลอทีง
ลหมืงนกัน
ลหมืงนกัน
ลหมืงนกัน
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
2. ลกมการศึกษา
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมการศึกษาทีงแนะนา
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
ใหมาไปลลาน กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุด มาแลวว
ลด่ม
3. ลด็กลลานลกมการศึกษาโดเหมุนลวีเนสลับ
ลปลีงเนกันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดว
ลลานลกมการศึกษาจัดกลุาม่ัวลลอทีง
ลหมืงนกัน
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(2) การแสดงความค่ด
สรวางสรรค์ผาานภาษา
ทาาทาง การลคลืงงนไหว
และศ่ลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไป 1. ลครืงงงลคาะ
ทังวบร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะลพลงบรรลลง จังหวะ
ลมืงงไดวเ่นสัญญาณหเุดใหวหเุดในทาานั้นทันที
2. ลพลงบรรลลง
2. ใหวลด็กทาทาา่ามจ่น่นาการจากลรืงงงทีงฟังคา
บรรเาเ ดังนี้
“ลด็ก สมมุ่่่นลงงลป็นนกบ่นไป่าม
ลสีเงลพลงทีงไดวเ่น นกบ่น่งา บ่นสูง บ่นชวา
บ่นลร็ว บ่นไปงเาางมีความสุอ อณะทีงบ่นนกไดว
ลจงกับลพืงงน ดีใจมากลลเชวนกันบ่นอวามทะลล
ไปแ่า่วงงไปลป็นกลุาม นกจับกลุามกัน 4 ่ัว แลวว
พากันบ่นไปลรืงงเ จนกระทังงพระงาท่่เ์่ก
ด่นไป นกจึงชวนกันไปนงนหลับทีงบน่วนไมว”
3. ใหวปฏ่บั่่่ามอวง 2 ซ้างีกครั้ง (ลปลีงเน
จานวนกลุาม่ามความลหมาะสม)
4. ลด็กผางนคลาเนงนหลับ่าน่งง นับปากลปลาา
1 - 30

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุอ
และแสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหวประกงบ
ลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
ก่จกรรมลสร่ม
(8) การนับและแสดง
การลปรีเบลทีเบ
ประสบการณ์
จานวนองงส่งง่าาง ใน จานวนองงส่งง่าาง
ลปรีเบลทีเบจานวนองง ชีว่่ประจาวัน
สงงกลุามมีจานวน
ส่งง่าาง สงงกลุามมี
(9) การลปรีเบลทีเบและ ไมาลก่น 14 ลชาน
จานวนไมาลก่น 14 ลชาน
ลรีเงลาดับจานวนองงส่งง ลทาากัน ไมาลทาากัน
ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา ่าาง
มากกวาา นวงเกวาา
นวงเกวาาไดว
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูล่รีเมสืงง่ัวนับ ลชาน ปากกา เางลบลทาากัน
และภาชนะทีงอนาดลทาากันแ่า่าางสี ครูใสา่ัวนับใน
ภาชนะทั้งสงงใบแลววใหวลด็กสังลก่และพ่จารณาวาา
ภาชนะใดมี่ัวนับมากกวาา หรืงภาชนะใดมี่ัวนับ
นวงเกวาาถวาลด็ก่ัดส่นดววเสาเ่าไมาไดว ครูสาธ่่การ
ลปรีเบลทีเบดววเการจับคูาหนึงง่างหนึงง โดเหเ่บ
่ัวนับงงกจากภาชนะทั้งสงงพรวงมกันทีละ 1 ช่้น
ครูแนะนาวาาภาชนะใดทีงลหลืง่ัวนับแสดงวาาภาชนะ
นั้นมี่ัวนับมากกวาา ภาชนะใดทีงไมาลหลืง่ัวนับ
แสดงวาาภาชนะนั้นมี่ัวนับนวงเกวาา
2. ครูนา่ะกรวาทีงมีอนาดลทาากัน ใบหนึงงใสาลูกลทนน่ส
จานวน 10 ลูกงีกใบหนึงงใสาลูกลทนน่สลพีเง 4 ลูก
ใหวลด็กสังลก่ลูกลทนน่สใน่ะกรวาทั้งสงงใบ วาามี
จานวนลทาากันหรืงไมาลทาากัน แลววใหวลด็กชาวเกันบงก
ว่ธีทีงจะทาใหว่ะกรวาทั้งสงงใบมีลูกลทนน่สจานวน
ลทาากัน
3. ใหวลด็กแบางกลุามลป็น 2 กลุาม ลลานลกมโเนลูก
ลทนน่สลง่ะกรวา แลววใหวลด็กนับลูกลทนน่สใน่ะกรวา
แลววลปรีเบลทีเบโดเการจับคูาหนึงง่างหนึงง และบงก
วาากลุามใดโเนลูกลทนน่สลง่ะกรวาไดวมากกวาากัน

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ภาชนะสงงใบ สังเกต
มีอนาดลทาากัน
การลปรีเบลทีเบ
่าางสี
จานวนองงส่งง่าาง
2. ส่งงองง่าาง
ลชาน ลทาากันหรืงไมา
3. ลูกลทนน่ส
ลทาากัน มากกวาาหรืง
หรืงส่งงองง่าาง นวงเกวาา
4. ่ะกรวา
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูสรุปวาาลราสามารถลปรีเบลปรีเบจานวน
ส่งงองงสงงกลุามไดวโดเการจับคูาหนึงง่างหนึงง
ถวาจับคูาไดวพงดีแสดงวาาส่งงองงมีจานวนลทาากัน
ถวาจับคูาไมาพงดีแสดงวาาส่งงองงมีจานวนไมา
ลทาากัน กลุามทีงมีองงลหลืงงเูามีจานวนมากกวาา
งีกกลุามหนึงงมีจานวนนวงเกวาา

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมพับสี่างล่่มภาพ
่ามจ่น่นาการ สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามัน
กาหนดใหว วาดภาพง่สระดววเด่นสงสี
2. ครูแนะนางุปกรณ์และก่จกรรม
- พับสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการโดเพับครึงง
กระดาษอาวลง 4 หเดสีน้าลงบนกระดาษทีง
ลป็นจุดแบางครึงง ใชวมืงรีดกระดาษใหวสีกระจาเ
งงกมารงใหวสีแหวงใชวด่นสงสรวางภาพจากสีทีง
พับ่ามจ่น่นาการ ่ั้งชืงงภาพ
- สรวาง่ัวลลอดววเด่นน้ามันโดเปั้นด่นน้ามัน
ลป็นลสวนแบน หรืงกลมเาวนาด่นน้ามันทีงปั้น
สรวาง่ัวลลอทีง่นลงงชงบ นา่ัวลลอมา่างกัน
สรวางภาพ่ามจ่น่นาการบนแผานรงงปั้น ่ั้งชืงง
ภาพ
- วาดภาพง่สระโดเใหวลด็กวาดภาพง่สระดววเ
ด่นสงสี่ามความจ่น่นาการองง่นลงง
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรมศ่ลปะสรวางสรรค์ 2
ก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

1. สีลทีเน
2. ด่นน้ามัน/
แผานรงงปั้น
3. กระดาษสี
4. กระดาษอาว
5. ด่นสงสี
6. สีน้า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. ความสนใจ มี
ความสุอและแสดงงงก
ผาานงานศ่ลปะ
๒. การใชวกรรไกร่ัด
กระดาษ่ามแนว
ลสวน่รง

กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาาง
ลรีเบรวงเดววเ่นลงง

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

กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานทาก่จกรรมและปฏ่บั่่
่างผูวงืงนงเาางปลงดภัเ

(1) ลคลืงงนไหวลคลืงงนทีง
(3) การลคลืงงนไหว
พรวงมวัสดุ งุปกรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนาก่จกรรม่ามมุมประสบการณ์
2. ลด็กลลืงกก่จกรรมลสรี่ามมุมประสบการณ์
่ามความสนใจซึงงควรจัดไวว งเาางนวงเ ๔ มุม
ลชาน
- มุมหนังสืง
- มุมบล็งก
- มุมลกมการศึกษา - บทบาทสมม่่
- มุมลครืงงงลลานสัมผัส - มุมธรรมชา่่ศึกษา
3. ลมืงงหมดลวลาลด็กลก็บองงลอวาทีงใหวลรีเบรวงเ
1. ลด็กลงสนามโดเจัดแถว่งนลรีเงสงงจับมืง
กันลป็นคูา ลด่นลงสนาม ลมืงงถึงสนามแลววว่งง
ลหเาะ 2 - 3 นาที ลพืงงล่รีเมความพรวงม
ราางกาเ
2. ครูงธ่บาเการลลานลกมว่งงลก็บองง ดังนี้
- วาง่ะกรวาลป็น 2 จุด นาองงลลานแ่าละชุดไป
วาง่างจาก่ะกรวาใหวระเะหาางลทาา กัน
- แบางลด็กลป็น 2 กลุาม ละลทาา กัน แลววใหวนังง
่างจากองงลลานลป็นแถว่งนลึก
- ลมืงงครูใหวสัญญาณ ผูวทีงนังงอวางหนวาองงแ่าละ
แถวว่งงงงกมาหเ่บองงลลานไปใสา่ะกรวาทีละช่้น
ใครลก็บองงหมดกางนไดว 1 คะแนน (บั่รลลอ 1)
- คน่าง ไปก็ลก็บองงลหมืงนคนแรกจนหมดแถว
จึงรวมคะแนน แถวทีงไดวคะแนนมากลป็นผูวชนะ

สือ่
มุมประสบการณ์
ในหวงงลรีเน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง

1. องงลลาน
สังเกต
่ะกรวาละ 14 ช่้น การลลานทาก่จกรรม
2. นกหวีด
และปฏ่บั่่่างผูวงืงน
3. บั่ร่ัวลลอ 1

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

4. ลมืงงหมดลวลาลด็กทาความสะงาด
ราางกาเกางนกลับหวงงลรีเน
กิจกรรมเกมการศึกษา
(9) การลปรีเบลทีเบ
ลรีเงลาดับส่งงองงงเาางนวงเ และลรีเงลาดับจานวน
5 ลาดับ
ส่งง่าาง

การลรีเงลาดับจานวน
ภาพจากนวงเไปมาก

1. ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ
ลลานลกมการศึกษาลรีเงลาดับจานวนภาพ
กระทงจากนวงเไปมาก
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาลรีเงลาดับจานวนภาพจากนวงเ
ไปมาก
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว

1. ลกมลรีเงลาดับ
จานวนภาพจาก
นวงเไปมาก
2. ลกมการศึกษา
ชุดงืงน ทีงลคเลลาน
มาแลวว

สังเกต
การลลานลกม
การลรีเงลาดับส่งงองง
งเาางนวงเ 5 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์ วันที่ 5 หน่วยที่ 9 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุอและแสดง
ทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และ
ดน่รีไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การลคลืงงนไหวโดเ
ควบคุม่นลงงไปใน
ท่ศทาง ระดับ และ
พื้นทีง
(3) การลคลืงงนไหว่าม
ลสีเงลพลงและดน่รี

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ก่จกรรมพื้นฐานใหวลด็กลคลืงงนไหวราางกาเไปทังว
บร่ลวณงเาางง่สระ่ามจังหวะ ชวา ลร็ว หเุด
2.ลอวาแถวรับคนละ 1 งัน โดเลรีเงลาดับกางน-หลัง
3. ลด็กหาพื้นทีงโดเเืนทังวบร่ลวณหวงงลรีเนใหวมี
ระเะหาางพงดี จากนั้นครูลปิดลพลงบรรลลง ใหวลด็ก
ลคลืงงนไหวราางกาเสรวางสรรค์่ามจ่น่นาการพรวงม
กับครูกระุ่วนใหวลคลืงงนไหวงเาางมีพื้นทีงท่ศทาง
จังหวะ ระดับ และทาาทางทีงแปลก ไมาซ้าลพืงงนลมืงงไดว
เ่นสัญญาณลพลงหเุดใหวหเุดในทาานั้นทันที
4. ใหวลด็กจัดแถว่งนลึกแถวละ 5 คนแ่าละแถว
ลคลืงงนไหวราางกาเสรวางสรรค์่ามจ่น่นาการ ลมืงงไดว
เ่นสัญญาณลพลงหเุดใหวหเุดในทาานั้นทันที
5. ลด็กนังงลงแลววผางนคลาเกลวามลนื้งโดเหาเใจลอวา –
งงกชวา

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ลพลง
สังเกต
บรรลลง
ความสนใจ
2. ลครืงงงลคาะ มีความสุอและ
จังหวะ
แสดงทาาทาง /
ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง
จังหวะ และดน่รี
ไดว
สือ่

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (11) การบงกและ
การลรีเงลาดับทีงองง 1. ครูและลด็กราวมกันรวงงลพลง “ลด็กดี”
บงกลาดับส่งง่าาง ทีง
แสดงงันดับทีงองงส่งง
ส่งง่าาง ไมาลก่น 5 ส่งง ลพลงลด็กดี
ลรีเงลาดับไมาลก่น 5 ส่งงไดว ่าาง
ลด็ก ชาางนาารัก รูวจักการลอวาแถวเืน่รงลงามืงแ่ะบาา
กันลป็นแถว ลวลาลอวาแถวไมาสางลสีเงดัง
พรวงมทั้งใหวลด็กลอวาแถว่งนลึก แถวละ 5คน ครู
แนะนาวาาแ่าละแถวใครเืนลป็นคนทีง 1 2 3 4 5
จากนั้นใหวลด็กหนึงงแถวงาสาสมัครเืนงเูา สาวนลพืงงน
ทีลง หลืงนังงลง ครูถามใหวลด็ก่งบลชาน
- นวงง....เืนงเูาในงันดับทีงลทาาไร จากหัวแถว
- นวงง....เืนงเูาในงันดับทีงลทาาไร จากทวาเแถว
2. ครูล่รีเมส่งงองงชน่ด่าาง ลชานกลางงนม แกววน้า
แปรงสีฟัน หลงดเาสีฟัน แจกันแลววใหวลด็ก
ลรีเงลาดับส่งงองง ครูถามใหวลด็ก่งบลชาน
- แกววน้างเูาลป็นงันดับทีงลทาาไร จากหัวแถว
- แจกันงเูาลป็นงันดับทีงลทาาไร จากซวาเมืงองงครู
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ลพลงลด็กดี สังเกต
2. นักลรีเน การบงกลาดับส่งง
3. ส่งงองง
่าาง ทีงลรีเงลาดับ
่าาง
ไมาลก่น 5 ส่งง
สือ่

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

กิจกรรมเล่นตามมุม
ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาาง
ลรีเบรวงเดววเ่นลงง

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูล่รีเมงุปกรณ์ก่จกรรมปัน้ แป้งโดง่สระ
ลทสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ วาดภาพง่สระ
ดววเสีน้า
2. ครูแนะนาก่จกรรมปั้นแป้ง่ามจ่น่นาการ
และลทสี่างล่่มภาพ่ามจ่น่นาการ
3. ลด็กลลืงกทาก่จกรรม่ามความสนใจ
4. ลด็กราวมกันลก็บงุปกรณ์และนาลสนงผลงาน

1. แป้งโด
2. แผานรงงปั้น
3. สีน้า
4. กระดาษอาว
5. ด่นสง
6. พูากัน

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

มุมประสบการณ์
ในหวงงลรีเน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจมีความสุอ
และแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะ

สังเกต
การลก็บองงลลานลอวาทีง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
ลลานทาก่จกรรมและปฏ่บั่่
่างผูวงืงนงเาางปลงดภัเไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การลคลืงงนไหว
ลคลืงงนทีง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ลด็กลงสนาม โดเจัดแถว่งนลรีเงสงงจับมืง 1. นกหวีด
กันลป็นคูา ลด่นลงสนาม ลมืงงถึงสนามแลววว่งง
2. ลูกบงล
ลหเาะ
2 - 3 นาที
2. ครูแนะนาการลลานดังนี้
ครูงธ่บาเและสาธ่่การลลานลกมบงลหาคูาดังนี้
- แบางผูวลลานลป็นสงงฝ่าเจานวนลทาา กัน แ่า
ละฝ่าเลอวาแถว่งนลึก หัวแถวทั้งสงงหันหนวา
ลอวาหากัน
- ใหวผูวลลานค่ดสางลูกบงลใหวลพืงงน่รงอวามโดเ
ว่ธีงะไรก็ไดว(กล่้ง โเน ่ี ล่ะฯลฯ) แ่าจะ่วงง
ใหวลพืงงนฝั่ง่รงอวามรับลูกบงลใหวไดว
- คูาใดทีงรับลูกบงลไมาไดวจะ่วงงงงกจากการ
ลลานทั้งสงงคนลลาน่างไปลรืงงเ จนไดวคูาทีงชนะ
3. ลด็กลงงลลานลกมบงลหาคูาและลลาน่างจนหมด
ลวลา
4. ลด็กทาความสะงาดราางกาเกางนกลับ
หวงงลรีเน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การลลานทาก่จกรรม
และปฏ่บั่่่างผูวงืงน
งเาางปลงดภัเ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
ลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1 - 14 จากนวงเไปมากไดว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(8) การนับและแสดง การลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
จานวนองงส่งง่าาง ใน 1 - 14 จากนวงเไปมาก
ชีว่่ประจาวัน
(๙) การลปรีเบลทีเบ
และลรีเงลาดับจานวน
องงส่งง่าาง

กิจกรรมการเรียนรู้
1.ครูแนะนางุปกรณ์พรวงมทั้งสาธ่่ว่ธีการ
ลลานลกมการศึกษาลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ
1-4
2. แบางลด็กลป็นกลุาม่ามความลหมาะสม
ใหวลด็ก 1 กลุามรับลกมทีงแนะนาใหมาไปลลาน
กลุามงืงน ลลานลกมการศึกษาชุดลด่ม
3. ลด็กลลานลกมโดเหมุนลวีเนสลับลปลีงเน
กันในแ่าละกลุามโดเทุกกลุาม่วงงไดวลลานลกม
การศึกษาลรีเงลาดับ่ัวลลอไทเ 1 - 14
4. ลด็กลก็บลกมการศึกษาลอวาทีงหลังลล่กลลาน
แลวว

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ลกมการศึกษา สังเกต
ลรีเงลาดับ่ัวลลอ การลรีเง่ัวลลอไทเ
ไทเ 1 - 14
1 - 14 จากนวงเไป
2. ลกมการศึกษา มาก
ชุดงืงน ทีงลคเ
ลลานมาแลวว
สือ่

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
15. บงกลาดับส่งง่าาง ทีงลรีเงลาดับไมาลก่น 5 ส่งง
ไดว

14. จับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ 1-14 ไดว

13. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงงกลุามมี
จานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา
นวงเกวาาไดว

12. จัดกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกันไดว

ด้านอารมณ์และ ด้าน
ด้านร่างกาย
จิตใจ
สังคม

10. ลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไปมาก
1-14 ไดว
11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงกจานวนทีง
ลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 14 ไดว

9. รวมส่งง่าาง สงงกลุามและบงกจานวนทีงลก่ดจาก
การรวมส่งง่าาง สงงกลุมา มีผลรวมไมาลก่น 14 ไดว

8. จับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ 1 - 14 ไดว

7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
1 - 14 ไดว

6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบงเาาง
่างลนืงงงลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟังไดว

5. ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาางลรีเบรวงเดววเ่นลงงไดว

4. สนใจ มีความสุอและแสดงทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และดน่รีไดว

3. สนใจมีความสุอและแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะไดว

2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนวลสวนโควงไดว

1. ลลานทาก่จกรรมและปฏ่บ่ั ่่งา ผูวงืงนงเาาง
ปลงดภัเ

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 27 สนุกกับตัวเลข ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
หมาย
เหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.
ครูสังลก่พฤ่่กรรมลด็กราเบุคคล จดบันทึกสรุปลป็นราเสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพลป็น ๓ ระดับ คืง
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ
๑
่วงงสางลสร่ม

15. บงกลาดับส่งง่าาง ทีงลรีเงลาดับไมาลก่น 5 ส่งง
ไดว

14. จับคูาลลอฮ่นดูงารบ่กกับลลอไทเ 1-14 ไดว

13. ลปรีเบลทีเบจานวนองงส่งง่าาง สงงกลุามมี
จานวนไมาลก่น 14 ลชาน ลทาากัน ไมาลทาากัน มากกวาา
นวงเกวาาไดว

12. จัดกลุาม่ัวลลอทีงลหมืงนกันไดว

11. แเกกลุามงงกจากกลุามใหญาและบงกจานวนทีง
ลหลืงลมืงงแเกกลุามเางเทีงมีจานวนไมาลก่น 14 ไดว

ด้านอารมณ์และ ด้าน
จิตใจ
สังคม
10. ลรีเงลาดับ่ัวลลอฮ่นดูงารบ่กจากนวงเไปมาก
1-14 ไดว

9. รวมส่งง่าาง สงงกลุามและบงกจานวนทีงลก่ด
จากการรวมส่งง่าาง สงงกลุามมีผลรวมไมาลก่น 14
ไดว

8. จับคูาจานวนภาพกับ่ัวลลอ 1 - 14 ไดว

7. นับและแสดงจานวนองงส่งง่าาง
1 - 14 ไดว

6. ฟังผูวงืงนพูดจนจบและสนทนาโ่ว่งบงเาาง
่างลนืงงงลชืงงมโเงกับลรืงงงทีงฟังไดว

5. ลก็บองงลลานลอวาทีงงเาางลรีเบรวงเดววเ่นลงงไดว

4. สนใจ มีความสุอและแสดงทาาทาง / ลคลืงงนไหว
ประกงบลพลง จังหวะ และดน่รีไดว

ด้านร่างกาย

3. สนใจมีความสุอและแสดงงงกผาานงาน
ศ่ลปะไดว

2. ใชวกรรไกร่ัดกระดาษ่ามแนวลสวนโควงไดว

1. ลลานทาก่จกรรมและปฏ่บ่ั ่่งา ผูวงืงนงเาาง
ปลงดภัเ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

