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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ฉันเป็นคนไทย
2. ฉันภูมใิ จในความเป็นไทยที่มีวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. คนไทยใช้ภาษาไทย
4. คนไทยมีมารยาทดี
5. มีความกตัญญู

อนุบาลปีที่ 2
1. ฉันเป็นคนไทย
2. ฉันภูมใิ จในความเป็นไทยที่มีวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ
มีวัฒนธรรมประเพณีประจาชาติ และท้องถิ่น
4. คนไทยมีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีนาใจ
มีวินัย กตัญญู

อนุบาลปีที่ 3
1. ฉันเป็นคนไทย
2. ฉันภูมิใจในความเป็นไทยที่มีวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ
มีวัฒนธรรมประเพณีประจาชาติ และท้องถิ่น
4. คนไทยมีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ / มีนาใจ /
มีวินัย กตัญญู
5. คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ
พระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาใน
ประเทศไทย ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็น
คนดี
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึง
ประสงค์

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.4)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 5 ตบช 5.1 (5.1.1)
ตบช 5.2 (5.2.2)
มฐ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ. 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.4)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 5 ตบช 5.1 (5.1.1)
ตบช 5.2 (5.2.2)
มฐ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.4)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 5 ตบช 5.1 (5.1.1)
ตบช 5.2 (5.2.2)
มฐ 7 ตบช 7.1 (7.1.1)
ตบช 7.2 (7.2.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)

ประสบการณ์
สาคัญ

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนือใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสจาก
แท่งไม้
(2) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วย
เศษวัสดุ

ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
(ธงชาติไทย)
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนือใหญ่ในการขว้าง
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
การจับ การโยน การเตะ
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนือใหญ่ใน
1.1.2 (1)การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสจากแท่งไม้
การขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(2) การเขียนภาพและเล่นกับสี
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสจากแท่งไม้
(3) การปั้น
(2) การเขียนภาพและเล่นกับสี
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
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(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ การร้อยวัสดุ
อารมณ์
1.2.3 (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่
นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.2 (1) การมีส่วนรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทังภายในและภายนอกห้องเรียน
(6) การสนทนาข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
1.3.3 (2) การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี
(5) การละเล่นพืนบ้านของไทย
1.3.4 (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและการทางานร่วมกับ
เพื่อน

การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
อารมณ์
1.2.3 (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.2 (1) การมีส่วนรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทังภายในและภายนอกห้องเรียน
(6) การสนทนาข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
1.3.3 (2) การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณี
(5) การละเล่นพืนบ้านของไทย
1.3.4 (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและการทางานร่วมกับเพื่อ

อารมณ์
1.2.3 (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม
สังคม
1.3.2 (1) การมีส่วนรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทังภายในและภายนอกห้องเรียน
(6) การสนทนาข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
1.3.3 (1) การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(2) การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี
(5) การละเล่นพืนบ้านของไทย
1.3.4 (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและการทางานร่วมกับเพื่อ
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สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งของต่าง ๆ
ตามลักษณะรูปร่าง
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งของ
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่างและเรียงลาดับ
ตามปริมาตร
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและศิลปะ
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและการเคลื่อนไหว
คณิตศาสตร์

สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกและความต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งของต่าง ๆ
ตามลักษณะรูปร่าง
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งของ
ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่างและเรียงลาดับ
ตามปริมาตร
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและศิลปะ
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและการเคลื่อนไหว

1. การนับและแสดงจานวน 1 - 4
1. การนับและแสดงจานวน 1 - 7
2. ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก
2. ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก
แสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ 1 - 5
แสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ 1 - 7
3. เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม 3. เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม
มีจานวนไม่เกิน 3
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 7

สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งของต่าง ๆ ตามลักษณะ
รูปร่าง
(๘) การนับและแสดงจานวนสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่างและเรียงลาดับตาม
ปริมาตร
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและศิลปะ
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางและการเคลื่อนไหว
1. การนับและแสดงจานวน 11
2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1 - 11
3. เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 11
4. บอกจานวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก
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4. บอกได้ว่าเมื่อนาสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มมา
รวมกัน จะมีจานวนของสิ่งต่าง ๆ มากขึน
5. เปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
คาว่า สูงกว่า-เตียกว่า/ต่ากว่า สูงเท่ากัน

4. บอกจานวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อยออก
จากกลุ่มใหญ่ที่มีจานวนไม่เกิน 5
5. เรียงลาดับปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 3
5 แสดงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันที่เหมือน
หรือคล้ายทรงกลม กรวย

กลุ่มใหญ่ที่มีจานวนไม่เกิน 11
5. เรียงลาดับปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 5
6. แสดงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันที่เหมือนหรือ
คล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย
ทรงกระบอก

วิทยาศาสตร์

1. สิ่งต่าง ๆรอบตัวเรามีทังสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตธรรมชาติ
2. เราใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมากมาย
3. ชุมชนที่เราอยู่มีสิ่งแวดล้อมต่างกัน แต่เรา
อยู่ร่วมกันได้โดยสงบสุข
3. ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบตัว และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1. รอบตัวเรามีทังสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน
2. ชุมชนของเรามีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
แต่เราอยู่ร่วมกันอย่างสบสุข เพราะเราทุกคน
เป็นคนไทย
3. ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบตัว และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1. รอบตัวเรามีทังสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึนซึ่งมีความแตกต่างกัน
2. ชุมชนของเรามีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
แต่เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะเราทุกคน
เป็นคนไทย
3. ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบตัวและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการ
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

1. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการ
4. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
5. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

1. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
5. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
6. การอ่านหนังสือภาพ/นิทานหลากหลาย
ประเภท
7. การอ่านร่วมกัน การอ่านแบบชีแนะและ
การอ่านอิสระ
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8. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
9. การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก /
คาคุ้นเคย
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
เราเป็นคนไทย เราภูมิใจในความเป็นไทยที่มีวันสาคัญของชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ มีวัฒนธรรมประเพณีประจา
ชาติ มีความซื่อสัตย์ มีนาใจ มีวินัย มีความกตัญญู คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย ศาสนาทุกศาสนาสอนให้
ทุกคนเป็นคนดี
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 2.1.4 รับลูกบอลที่
กล้ามเนือใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่ว
กระดอนขึนจากพืนได้
กล้ามเนือเล็กแข็งแรงใช้ได้ ประสานสัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและประสาน ทรงตัวได้
สัมพันธ์กัน

2.2. ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. รับลูกบอลที่
1.1.1 การใช้กล้ามเนือใหญ่ 1. ฉันเป็นคนไทย
กระดอนขึนจากพืนได้ (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 2. ฉันภูมิใจในความเป็นไทยที่มี
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกาย วันสาคัญของชาติ ศาสนา และ
พร้อมอุปกรณ์ (ธงชาติไทย) พระมหากษัตริย์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้
3. คนไทยใช้ภาษาไทยเป็น
ประสานสัมพันธ์ของการใช้ ภาษาประจาชาติ มีวัฒนธรรม
กล้ามเนือใหญ่ในการขว้าง ประเพณีประจาชาติและท้องถิ่น
การจับ การโยน การเตะ 4. คนไทยมีมารยาทดี มีความ
2. เขียนรูปสามเหลี่ยม 1.1.2 การใช้กล้ามเนือเล็ก ซื่อสัตย์ มีนาใจ มีวินัย กตัญญู
ตามแบบได้อย่างมีมุม (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 5. คนไทยส่วนมากนับถือ
ชัดเจน
และการสร้างจากแท่งไม้
ศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์
บล็อก
ไทยทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาใน
(2) การเขียนภาพและเล่น ประเทศไทย ศาสนาทุกศาสนา
กับสี
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
(3) การปั้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต

5.2 มีความเมตตา
กรุณา มีนาใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
5.4 มีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 6
6.2 มีวินัยในตนเอง
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1.1 ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง
5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

3. ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเองได้
4. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

5. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
1.2.3 คุณธรรมจริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(3) การให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(5) การร่วมกิจกรรม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
วันสาคัญ
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ 7.1.1 ดูแลรักษา
6. ดูแลรักษาธรรมชาติ 1.3.2 การดูแลรักษา
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อมด้วย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ตนเองได้
(1) การมีส่วนรับผิดชอบ
7.1.2 ทิงขยะได้ถูกที่ 7. ทิงขยะได้ถูกที่
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7.2 มีมารยาทตาม
7.2.1 ปฏิบัติตาม
8. ปฏิบัติตามมารยาท ทังภายในและภายนอก
วัฒนธรรม และรักความ มารยาทไทยได้ตาม
ไทยได้ตามกาลเทศะ ห้องเรียน
เป็นไทย
กาลเทศะ
9. กล่าวคาขอบคุณ
(6) การสนทนาข่าวและ
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณ และขอโทษด้วยตนเอง เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
และขอโทษด้วยตนเอง ได้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.2.3 ยืนตรงและร่วม 10. ยืนตรงและร่วม ในชีวิตประจาวัน
ร้องเพลงชาติไทยและ ร้องเพลงชาติไทยและ 1.3.3 การปฏิบัติตาม
เพลงสรรเสริญพระ
เพลงสรรเสริญพระ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
บารมี
บารมี
เป็นไทย
(1) การเล่นบทบาทสมมุติ
การปฏิบัติตนในความเป็น
ไทย
(2) การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย
(5) การละเล่นพืนบ้านของ
ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 8.2.1 เล่นหรือทางาน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
เป้าหมาย
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ 9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราว
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ต่อเนื่องได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
11. เล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

12. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.3.5 การเล่นและทางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(2) การเล่นและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

1.4.1 การใช้ภาษา
(๓) การฟังเพลง
คาคล้องจอง
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและความ
ต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่
เหมาะสม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการคิดที่
เป็นพืนฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
10.1.2 จับคูแ่ ละ
15. จับคู่และ
1.4.2 การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ
การคิดเชิงเหตุผลการ
แตกต่างและความ
แตกต่างและความ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
เหมือนของสิ่งต่างๆ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต โดยใช้ลักษณะที่สังเกต และการจาแนกสิ่งของ
พบสองลักษณะขึนไป
พบสองลักษณะขึนไป ต่าง ๆ ตามลักษณะและ
10.1.3 จาแนกและจัด 16. จาแนกและจัด
รูปร่าง
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ (8) การนับและแสดง
ตังแต่สองลักษณะขึนไป ตังแต่สองลักษณะขึน จานวนของสิ่งต่าง ๆ
เป็นเกณฑ์
ไปเป็นเกณฑ์ได้
ในชีวิตประจาวัน
10.1.4 เรียงลาดับ
17. เรียงลาดับสิ่งของ (9) การเปรียบเทียบและ
สิ่งของและเหตุการณ์
และเหตุการณ์อย่าง
เรียงลาดับจานวน
อย่างน้อย 5 ลาดับ
น้อย 5 ลาดับ ได้
ของสิ่งต่าง ๆ
(10) การรวมและการแยก
สิ่งต่าง ๆ
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบความเหมือน
ความต่างและเรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความ
ยาว ความสูง นาหนัก
ปริมาตร
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 11
11.1 ทางานศิลปะตาม 11.1.1 สร้างผลงาน
มีจินตนาการและความคิด จินตนาการและความคิด ศิลปะเพือ่ สื่อสาร
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน
11.2 แสดงท่าทาง/
11.2.1 เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวตาม
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
จินตนาการอย่าง
ความคิด ความรู้สึกของ
สร้างสรรค์
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
16. สร้างผลงานศิลปะ 1.4.3 จินตนาการและ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความคิดสร้างสรรค์
ความรู้สึกของตนเอง (2) การแสดงความคิด
โดยมีการดัดแปลง
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
แปลกใหม่จากเดิมและ และศิลปะ
มีรายละเอียดเพิ่มขึน
ได้
17. เคลื่อนไหวท่าทาง (2) การแสดงความคิด
เพื่อสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
ความรู้สึกของตนเอง การเคลื่อนไหว
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์
(ธงชาติไทย)
2. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง
“วันเข้าพรรษา”
3. การแสดงท่าทางเป็นผู้นาผู้ตาม
4. การแสดงท่าทางตามคาบรรยาย
5. การแสดงท่าทางตามคาสั่ง

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

1. ฉันเป็นคนไทย
2. ฉันภูมิใจในความเป็นไทยทีม่ ีวนั สาคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
3. - คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ มีวัฒนธรรมประเพณี
ประจาชาติ และท้องถิ่น
- รอบตัวเรามีทังสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึนซึ่งมีความแตกต่างกัน
4. - คนไทยมีมารยาทดี มีความซือ่ สัตย์ มีนาใจ มีวินัย กตัญญู
- ชุมชนของเรามีสิ่งแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน แต่เราอยูร่ ่วมกันอย่าง
สงบสุข เพราะเราทุกคนเป็นคนไทย
5. - คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์
ทุกศาสนาในประเทศไทย ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
- ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

หน่วยค่านิยมไทย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นทราย – เล่นนา
๒. การเดินกะลา
๓. การรับลูกบอลกระดอนจากพืน
๔. การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา
๕. การเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดภาพระบายสีธงชาติ
และการปั้นดินนาเป็นรูปทรง
2. พับกระดาษจากสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมและ
การปั้นดินนามัน ขดดินนามันเป็นตัวเลขไทย
3. วาดภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และปั้นดินนามันเป็นพยัญชนะไทยที่เด็กรู้จัก
4. เขียนภาพและต่อเติมภาพสามเหลี่ยมและ
การฉีกกระดาษเป็นรูปบ้านและตกแต่งเป็นชุมชน
5. การเป่าสีและปั้นดินนามัน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมเปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มแต่ละกลุ่ม
มีจานวนไม่เกิน 11
2. เกมพืนฐานการลบ ไม่เกิน 11
3. เกมเรียงลาดับปริมาตรนาจากมากไปน้อย
4. เกมจาแนกภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนวงกลม
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงรี
5. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อม
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยค่านิยมไทย
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
1. การเคลื่อนไหวเชิง 1. ฉันเป็นคนไทย
สร้างสรรค์ (ธงชาติไทย) 2. นับและแสดง
จานวน 11

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
1. วาดภาพธงชาติไทย มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

2

2. การเคลื่อนไหวตาม
บทเพลง
“วันเข้าพรรษา”

ฉันภูมิใจในความเป็นไทยที่มี 1. พับกระดาษจาก
วันสาคัญของชาติ ศาสนา สี่เหลีย่ มเป็นรูป
และพระมหากษัตริย์
สามเหลีย่ ม
2. ปั้นดินนา ขดดิน
นามันเป็นตัวเลขไทย

๓

การเคลื่อนไหวหรือ
การแสดงท่าทาง
เป็นผู้นา ผู้ตาม

1. คนไทยใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาประจาชาติ
มีวัฒนธรรมประเพณี และ
ท้องถิ่น
2. รอบตัวเรามีทัง
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึนซึ่งมีความแตกต่างกัน

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

1. การวาดภาพ
มุมประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตาม อย่างน้อย ๔ มุม
จินตนาการ
2. ปั้นดินนามันอิสระ

กลางแจ้ง
การเล่นนาเล่นทราย

เกมการศึกษา
เกมเปรียบเทียบจานวน
ของสิ่งต่าง ๆสองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน
11

การเล่นเกมการละเล่น
เดินกะลา

เกมพืนฐานการลบ ไม่เกิน
11

การรับลูกบอลที่
กระดอนจากพืน

เกมเรียงลาดับปริมาตรนา
จากมากไปน้อย

15

4

4. การแสดงท่าทาง
ตามคาบรรยาย

1. คนไทยมีมารยาทดี
มีความซื่อสัตย์ มีนาใจ
มีวินัย กตัญญู
2. ชุมชนของเรามี
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
แต่เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เพาะเราทุกคน เป็นคนไทย

1. การเขียนภาพและ
ต่อเติมภาพสามเหลี่ยม
2. การฉีกกระดาษเป็น
รูปบ้าน

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา เกมจาแนกภาพหรือสิ่งของ
ที่มีลักษณะเหมือนวงกลม
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
และวงรี

๕

การแสดงท่าทางตาม
คาสั่ง

1. คนไทยส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์
ไทยทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาใน
ประเทศไทย ศาสนาทุก
ศาสนาสอนให้ทุกคน
เป็นคนดี
2. ทุกคนต้องช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1. การเล่นกับสี (เป่าสี
ลงบนกระดาษและต่อ
เติม)
2. การปั้นดินนามัน
อิสระ

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

การเล่นอุปกรณ์ในสนาม เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
เด็กเล่น
การรักษาสิ่งแวดล้อม
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (2) การแสดง
และจังหวะ
ความคิดสร้างสรรค์
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ ผ่านภาษา ท่าทาง
สื่อสารความคิด
การเคลื่อนไหว
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
2. ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมีได้

(๓) การฟังเพลง คา
คล้องจอง
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมกับการพูด
(2) การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

ฉันเป็นคนไทย
- สิ่งที่แสดงให้เห็น
ความเป็นไทย เช่น
ธงชาติ ภาษาพูด
ศาสนา ตัวหนังสือ
การแต่งกาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพืนฐาน เด็กเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะ
และสัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ไตรรงค์ธงไทย”
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ไตรรงค์
ธงไทย” พร้อมกับโบกธงไปมา
5. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนือ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง
“ไตรรงค์ธงไทย”
3. ธงชาติไทย

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่

1. เด็กท่องคาคล้องจอง “เมืองไทยแสนดี”
2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับคาคล้องจอง
- เด็กเป็นคนชาติใด
- นับถือศาสนาอะไร
- ทาไมเด็ก ๆ ต้องเรียนภาษาไทยเขียนหนังสือ
ไทย
- ชุดประจาชาติไทยเป็นอย่างไร
- ประเทศไทยน่าอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ทาไมเราต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ
2. เด็กร้อง “เพลงชาติไทย”
3. สนทนาซักถามเกี่ยวกับ
- ความหมายของเนือเพลง
- การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติและ

1. คาคล้องจอง
"เมืองไทยแสนดี”
2. เพลงชาติไทย
3. เพลง”สรรเสริญพระ
บารมี”
3. ธงชาติไทย

สังเกต
1. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
2. การยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี
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จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียด
เพิ่มขึนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(2) การการเขียน
ภาพ
(๔) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง
และศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

เพลงสรรเสริญพระบารมี
5. ครูนาธงชาติไทย มาให้เด็กดู และร่วมกัน
สนทนาซักถามโดยครูใช้คาถามดังนี
- ธงชาติไทยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
- ธงชาติไทยมีลักษณะ สี รูปร่างอย่างไร
- แต่ละสีหมายถึงอะไร
6. เด็กและครูร่วมกันสรุป สิ่งที่แสดงให้เห็นความ
เป็นไทย เช่น ธงชาติ เพลงชาติ ภาษาพูด ศาสนา
ตัวหนังสือ การแต่งกาย เราควรเรียนรู้และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีประเทศอยู่เป็น
ของตนเอง เรามีอิสระที่จะคิดจะทาสิ่งต่าง ๆ
ในประเทศได้ โดยถูกต้องตามระเบียบบ้านเมือง
1. ครูแนะนาและสาธิตการวาดภาพธงชาติ และ 1. กระดาษฟลิปชาร์ท
การประดับธงชาติที่ถูกต้อง
แบ่งครึ่ง
2. เด็กช่วยกันวางแผนการวาดภาพธงชาติไทยที่ 2. ดินสอสี / สีเทียน
ประดับหน้าบ้าน แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม
3. เด็กวาดภาพบ้านที่มีธงชาติไทยประดับ โดย
แบ่งหน้าที่กันทาเป็นงานกลุ่ม วาดลงกระดาษ
ฟลิปชาร์ทที่แบ่งครึ่ง
4. ระบายสีภาพให้สวยงามตามความคิดของเด็ก

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสจากแท่ง
ไม้
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่าง ๆ
(4) การดูแล
ห้องเรียน

กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การเล่นหรือทา
เล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
มีเป้าหมายได้
เพื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

- มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

การเล่นทรายและการเล่นน้า
1. นาเด็กไปที่สนามเด็กเล่น
2. แบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นนาเล่นทราย
2. แนะนาและสาธิตวิธีการเล่นทรายและ
เล่นนาที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. เด็กหมุนเวียนกันเล่นทรายและเล่นนา
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่นทราย
และเล่นนา ล้างมือ

1. ลานทราย
2. อุปกรณ์เล่นทราย
และเล่นนา

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
1. การเปรียบเทียบ
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
ความแตกต่างและ
ความเหมือนความ สองกลุ่มแต่ละกลุ่มมี
ความเหมือนของสิ่ง ต่าง
จานวนไม่เกิน 11
ต่างๆได้โดยใช้ลักษณะ
2. นับและแสดง
ที่สังเกตพบสอง
จานวน 1 - 11
ลักษณะขึนไปได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาสิ่งของชนิดเดียวกันสองกลุ่มที่มีจานวน
เท่ากันหรือไม่เท่ากัน และแต่ละกลุ่มมีจานวน
ไม่เกิน 11 ให้เปรียบเทียบจานวนสิ่งของสอง
กลุ่มได้โดยการจับคู่หนึง่ ต่อหนึ่งถ้าจับคู่ได้พอดี
แสดงว่าสิ่งของมีจานวนเท่ากัน ถ้าจับคู่แล้วไม่
พอดีแสดงว่าสิ่งของมีจานวนไม่เท่ากัน กลุ่มที่มี
สิ่งของเหลืออยู่มีจานวนมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง
2. ครูวางธงกระดาษ จานวน 1 - 11 ธง
แล้วให้เด็กหยิบบัตรตัวเลขอารบิกแสดงจานวน
ธงกระดาษที่ครูวางไว้ เช่น ครูวางธงกระดาษ 10
ธง เด็กหยิบบัตรตัวเลขอารบิก “10” ขึนมา
3. เด็กเล่นเกมการเปรียบเทียบจานวน
ของสิ่งต่าง ๆสองกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน
11
4. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษา
เข้าที่เดิม

1. เกมเปรียบเทียบ
จานวนของสิ่งต่าง ๆ
สองกลุ่มแต่ละกลุ่ม
มีจานวนไม่เกิน 11
2. บัตรตัวเลข 1 - 11
3. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
1. การจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆได้โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึน
ไป
2. การเรียงลาดับจานวน
1 - 11
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (2) การแสดงความคิด
และจังหวะ
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
เคลื่อนไหวท่าทาง ท่าทาง การเคลื่อนไหว
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ปฏิบัติตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ

(1) การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย
(2) การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมของท้อง
ถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย

1. ฉันภูมิใจในความเป็น
ไทยที่มีวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
(นับถือศาสนาพุทธไปวัด
ไปฟังเทศน์ ฟังธรรม
ทาบุญ ตักบาตร ถ้าเป็น
ศาสนาคริสต์นมัสการ
พระเจ้าที่โบสถ์วัน
อาทิตย์ นับถือศาสนา
อิสลามไปมัสยิดเพื่อทา
ศาสนาพิธีกรรมตาม
หลักศาสนา)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพืนฐาน เด็กเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะและ
สัญญาณช้า-เร็ว-หยุด เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
ทันที
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง“วันเข้าพรรษา”
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“วันเข้าพรรษา”
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนือ

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง
“วันเข้าพรรษา”

1. เด็กร้องเพลง “ถวายพระพร”
1. เด็ก ๆ ดูภาพวันสาคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันพ่อแห่งชาติหรือวันชาติไทย) วันเข้าพรรษา ฯลฯ
2.เด็กและครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้คาถามดังนี
- ทาไมต้องมีวันสาคัญ (เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์
สาคัญ ๆที่เกิดขึ้นในอดีต ด้วยความภาคภูมิใจ )
- แต่ละภาพเป็นภาพอะไร มีความสาคัญอย่างไร
- กิจกรรมที่จัดในวันนันมีอะไรบ้าง
- เราควรปฏิบัติตนอย่างไร

1. เพลง“ถวายพระ
พร”
1. ภาพ
“วันเข้าพรรษา”
2. พระบรมฉายา
ลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันพ่อแห่งชาติ)
3. เทียน
4. ภาพการปฏิบัติ
กิจกรรมในวันสาคัญ
ทางศาสนาต่างๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

สังเกต
การปฏิบัติตาม
มารยาทไทยตาม
กาลเทศะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

- เด็ก ๆ รู้สึกชอบหรือไม่เพราะอะไร
3. เด็กแสดงบทบทบาทสมมุติการเวียนเทียน
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกีย่ วกับวันสาคัญชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ เราควรภูมิใจที่เกิดมาบนพืนแผ่นดิน
ไทยที่มีวันสาคัญ ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ศาสนา คือ คาสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่
สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี มีนาใจช่วยเหลือและแบ่งปัน
มีเมตตา และ พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองบ้านเมือง
โดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย และ
ทรงเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทังชาติ กษัตริย์
ไทยโบราณ จนถึงปัจจุบันทรงเป็น ผู้นาประเทศให้
พ้นภัย ทานุบารุง ประเทศชาติให้รุ่งเรือง เราทุกคนจึง
ควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
การพับกระดาษเป็น
รูปสามเหลี่ยมและ
เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน

(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางและศิลปะ
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
การปะ

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มพับกระดาษและปั้นดินนามัน
2. ครูสาธิตการพับกระดาษจากสี่เหลี่ยมเป็นรูป
สามเหลี่ยม
3. เมื่อพับเสร็จ ให้นามาติดบนกระดาษ เอ4 และ
ช่วยกันตกแต่งต่อเติมให้สวยงาม
4. ปั้นดินนามัน ขดดินนามันเป็นตัวเลขไทย
5. นาเสนอผลงานของตนเอง
6. เก็บอุปกรณ์และทาความสะอาด

1. กระดาษโปสเตอร์
สีชนิดบาง
2. กระดาษ เอ4
2. กรรไกร
3. กาว
4. ดินนามัน
5. ที่รองปั้น

สังเกต
การพับกระดาษเป็น
รูปสามเหลี่ยมและ
เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเล่นหรือทา
เล่นร่วมกับเพื่อน กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
อย่างมีเป้าหมายได้ เพื่อน
(5) การละเล่นพืนบ้าน
ของไทย

สือ่

สาระที่ควรเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ อุปกรณ์มุม
สนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ประสบการณ์ใน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ (หนังสือเกี่ยวกับ ห้องเรียน
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันพ่อ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. หมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

1. แนะนาเด็กเล่นเกมการละเล่นเดินกะลา
2. เด็กเล่นเกมการละเล่นเดินกะลา
3. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

1. สนามเด็กเล่น
2. กะลามะพร้าว
ด้านที่มีรู จานวน
2 อัน
3. เชือกยาว
ประมาณ 1.50
เมตร
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
เกมการศึกษา
(10) การรวมและ
จาแนกและจัดกลุ่ม การแยกสิ่งต่าง ๆ
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ตังแต่สอง
ลักษณะขึนไปเป็น
เกณฑ์ได้.

สาระที่ควรเรียนรู้
1. การจาแนกและจัดกลุ่ม
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่
สองลักษณะขึนไปเป็น
เกณฑ์
2. การอ่านและเขียน
ตัวเลขอารบิก 1 – 11
3. การลบไม่เกิน 11

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูนาแบบตัวเลขอารบิก 1 – 11 มาให้เด็กดู เด็ก
อ่านและทดลองเขียนพร้อมกัน
2. ครูนาเทียน 10 เล่ม วางไว้บนโต๊ะถามเด็กว่าบนโต๊ะ
มีเทียนกี่เล่ม เด็กช่วยกันนับ จากนันครูหยิบเทียนให้เด็ก
ไป 3 เล่ม ถามเด็กอีกครังว่าเหลือเทียนกี่เล่ม เทียนที่
เหลือมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเทียนที่ครูวางไว้บนโต๊ะครัง
แรก ถ้าเราแบ่งของให้คนอื่นไปของที่เหลือจะมีน้อยลง
เสมอ
3. เด็กเล่นเกมพืนฐานการลบ ไม่เกิน 11
4. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. แบบตัวเลข
อารบิก 1 - 11
2. เทียน
3. การเล่นเกม
พืนฐานการลบ
ไม่เกิน 11
4. เกมที่เล่นมาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจาแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ตังแต่สองลักษณะขึน
ไปเป็นเกณฑ์
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพืนฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
อิสระตามจังหวะและสัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
เมือ่ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหว
3. เด็กยืนเป็นวงกลม ให้อาสาสมัครออกมายืน
กลางวงเป็นผู้นาทาท่าทางประกอบเพลง เมื่อได้
ยินสัญญาณหยุด แต่ละครัง ให้ผลัดเปลี่ยน
อาสาสมัครคนอื่น ๆ ออกมาเป็นผู้นา
4. เด็กนั่งผ่อนคลายกล้ามเนือโดยนั่งหลับตา
ในท่าสบาย หายใจเข้า - ออกช้า ๆ

สือ่
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลงบรรเลง

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. การปฏิบัติตาม
มารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ
2. การดูแลรักษา
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตาม 1. คนไทยใช้ภาษาไทย
วัฒนธรรมท้อง
เป็นภาษาประจาชาติ
ถิ่นที่อาศัยและ
มีวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีไทย
ประจาชาติ และท้องถิ่น
(1) การมีส่วนร่วม
2. รอบตัวเรามีทัง
รับผิดชอบดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทังภายใน และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
และภายนอก
สร้างขึนซึ่งมีความ
ห้องเรียน
แตกต่างกัน

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เด็กท่องคาคล้องจองค่านิยม “รักษาวัฒนธรรมและ 1. เด็กท่องคาคล้อง
สังเกต
ประเพณีไทยอันดีงาม”
จองค่านิยม “รักษา
1. การปฏิบัติตาม
2. เด็กดูภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีประจาชาติ วัฒนธรรมและ
มารยาทไทยได้ตาม
ไทยและท้องถิ่นโดยใช้คาถามดังนี
ประเพณีไทยอันดีงาม” กาลเทศะ
-เป็นภาพอะไร มีความสาคัญอย่างไร
2. ภาพศิลาจารึก
2. การดูแลรักษา
-วัฒนธรรมและประเพณีคืออะไร
3. การแต่งกาย
ธรรมชาติ
(วัฒนธรรมประเพณีคือสิ่งที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมา
อาหาร การละเล่น
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
ตังแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
ของไทย ประเพณีใน ได้
- เด็กรู้จักวัฒนธรรมประเพณีประจาชาติและ
ท้องถิ่น ฯลฯ)
ท้องถิ่นอะไรบ้าง(ภาษา การแต่งกาย อาหาร
การละเล่นของไทย การแข่งเรือยาว ฯลฯ)
- เด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับ
3. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เด็กอยู่มี
สภาพแวดล้อมอย่างไร สิ่งแวดล้อมมีทังสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติเช่น ต้นไม้ นา อากาศและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึนเช่น วัด โรงเรียน ตลาด วัฒนธรรมและ
ประเพณี ซึ่งมีความแตกต่างกัน เด็กไทยที่ดีควรมี
จิตอาสาร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมทังในและนอก
ห้องเรียน
4. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ
ซึ่งไม่ได้สาคัญแค่เพียงใช้พูด อ่าน เขียน เท่านัน แต่ใน
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

ความเป็นภาษาของชาติ ยังแสดงถึงความเป็นเอกราช
ไม่ตกเป็นเมืองขึนของใคร เราควรใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องเพื่อแสดงถึงความรักและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย
- ประเพณีประจาชาติและท้องถิ่น เป็นสิ่งที่แสดงถึง
วิถีชีวิตของคนไทยที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตังแต่
บรรพบุรุษ และได้สืบทอดกันมาจนถึงลูกหลาน เรา
ควรช่วยกันรักษาไว้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียด
เพิ่มขึนได้

(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทางและ
ศิลปะ

1. ครูแนะนากิจกรรมการวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ทะเล ภูเขา ฯลฯ และปั้นดิน
นามันอิสระ
2. เด็กวาดภาพและ ปั้นดินนามันอิสระ
3. นาเสนอผลงานของตนเอง
4. เก็บอุปกรณ์และทาความสะอาด

1. กระดาษ
2. สีเทียน
๓. ดินนามัน
๔. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้
บล็อก

กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอลที่
กระดอนขึนจาก
พืนได้

(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(4) การเคลื่อนไหวที่
ใช้ประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนือ
ใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน
การเตะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
มุมประสบการณ์ใน
ความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
ห้องเรียน
เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ (มุมบ้าน เสือผ้า รองเท้า กระเป๋าถือ
ที่ไม่ใช้แล้ว เตารีด ที่รีดผ้าจาลอง)
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

1. พาเด็กเดินเข้าแถวไปที่สนามเด็กเล่น
2. เด็กยืนเป็นวงกลม
3. อบอุ่นร่างกาย โดยให้เด็กวิ่งอยู่กับที่
และกระโดดตบ หมุนแขน
3. ครูสาธิต และกาหนดข้อตกลงในการเล่น การรับ
ลูกบอลที่กระดอนขึนจากพืน
5. ให้เด็กเล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นสนาม

1. นกหวีด
2. ลูกบอล

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

สังเกต
การรับลูกบอลที่
กระดอนขึน
จากพืน
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของ
และเหตุการณ์
อย่างน้อย 5
ลาดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่
การเรียงลาดับสิ่งของ
การเปรียบเทียบความ ต่าง ๆ ตามปริมาตร
เหมือนความต่างและ
เรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ปริมาตร

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูนาแก้ว 3 ใบเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน ใส่ 1. เกมเรียงลาดับ
สังเกต
นาสีไว้ปริมาตรไม่เท่ากันให้ปริมาตรของนาสีมากน้อย ปริมาตรนาจากมากไป การเรียงลาดับสิ่งของ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น แก้วที่ 1 ใส่นาสีเกือบ น้อย
และเหตุการณ์อย่าง
เต็มแก้ว แก้วที่ 2 ใส่นาสีครึ่งแก้ว แก้วที่ 3 ใส่ 2. เกมที่เล่นมาแล้ว
น้อย 5 ลาดับ
นาสีน้อยกว่าครึ่งแก้ว วางแก้วทัง 3 ใบให้อยู่บนพืน
ระดับเดียวกัน จากนันให้เด็กสังเกต แล้วบอกว่าแก้ว
ใบไหนมีนาสีมากที่สุด และใบไหนมีนาน้อยที่สุด
จากนันครูสาธิตการตรวจสอบคาตอบ โดยเปรียบเทียบ
ปริมาตรนาสีในแก้ว ทีละคู่ ต่อไปครูให้อาสาสมัคร
ออกมาเรียงลาดับแก้วนาจากแก้วที่มีนาน้อยที่สุดไปหา
มากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
2. เด็กเล่นเกมเรียงลาดับปริมาตรนาจากมากไปน้อย
3. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพืนฐาน เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
เครื่องเคาะจังหวะ
ของร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะเช้า-เร็ว-หยุด
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทันที
2. ให้เด็กทาท่าทางตามคาบรรยายที่ครูเล่า
เมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนพบคุณครูยืนอยู่หน้าประตู
โรงเรียน ยกมือไหว้ เด็กหญิง พูดว่า สวัสดีค่ะ
เด็กชาย พูดว่าสวัสดีครับ และเดินต่อไปถึง
ห้องเรียนสวัสดีคุณครูประจาชัน สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ เก็บกระเป๋า ช่วยคุณครูตักนาไว้ล้างมือ
นาหกใส่เพื่อนเด็กกล่าวคาขอโทษเพื่อน คุณครู
แจกกระดาษและสีเทียนให้เด็ก ๆ เด็กยกมือไหว้
พร้อมพูดว่าขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ เมื่อวาด
ภาพเสร็จเข้าแถวส่งงานคุณครู
3. พักผ่อนคลายกล้ามเนือ โดยการนอนราบไป
กับพืนแขนแนบลาตัว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ปฏิบัติตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ
2. กล่าวคา
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเองได้
3. ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
4. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตาม
1. คนไทยมีมารยาทดี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ มีความซื่อสัตย์ มี
อาศัยและความเป็นไทย นาใจ มีวินัย กตัญญู
(1) การปฏิบัติตนตาม 2. ชุมชนของเรามี
หลักศาสนาที่นับถือ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง
(2) การฟังนิทาน
กัน แต่เราอยู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับคุณธรรม
อย่างสงบสุข เพราะ
จริยธรรม
เราทุกคนเป็นคนไทย
(3) การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม
(6) การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูสนทนากับเด็กถึงมารยาทที่เราควรปฏิบัติ 1. นิทาน “เรื่องเหยี่ยว
เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การรับของ
กับชาวนา”
การใช้คาสุภาพ และสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้องให้
เด็กดู ครูชวนอาสาสมัครมาแสดงมารยาทไทยที่
ถูกต้อง
2. ครูเล่านิทาน “เหยี่ยวกับชาวนา” และชวนเด็ก
พูดคุยเกี่ยวกับนิทานโดยใช้คาถามดังนี
- เพราะเหตุใดชาวนาจึงช่วยนกพิราบจากการถูก
เหยี่ยวทาร้าย
.
- ถ้าเด็ก ๆ เป็นชาวนาจะทาอย่างไร
- ถ้าเด็กเป็นเหยี่ยวจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับ
ชาวนาหรือไม่ เพราะอะไร
3. พุดคุยกับเด็กถึงคนที่มีมีความซื่อสัตย์ มีนาใจ
มีวินัย กตัญญู ว่ามีคุณลักษณะอย่างไรพร้อมกับ
ยกตัวอย่าง
- คนที่มีความซื่อสัตย์ จะไม่พูดปด ไม่หยิบของ
คนอื่น ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทาผิดแล้วยอมรับ
ผิดขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเองได้
- มีนาใจ คนที่มีความเสียสละ จะช่วยเหลือ
แบ่งปัน ให้กับผู้อื่น

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การปฏิบัติตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ
2. การกล่าวคาขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
3. การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง
4. การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ เอ4
2. สีเทียน
3. กาวลาเท็กซ์
4. กระดาษขาวเทา
ขนาด 56×38 ซม.

สังเกต
การเขียนสามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

- มีวินัย คนที่มีความอดทน จะทาตามกฎกติกา
ข้อตกลง และรู้จักรอคอย
- มีความกตัญญู จะปฏิบัติตนเป็นเด็กดี ช่วยพ่อแม่
4. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
ท้องถิ่น ในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่เราอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะคนไทยมีจิตใจที่ดี เป็น
มิตร มีนาใจเอือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์
มีวินัย กตัญญู รักความสามัคคี มีจิตอาสา ร่วมมือกัน
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสวยงาม
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน

(2) การเขียนภาพและ
ระบายสี
(3) การปั้น

1. ครูนาธงรูปสามเหลี่ยมวางบนกระดาษแล้วใช้
ดินสอลากตามขอบ ให้เด็กๆ สังเกตรูปที่ได้ ให้ใช้นิว
ลูบตามขอบธงเป็นสามเหลี่ยม ลากนิวตามรอยรูป
สามเหลี่ยม และวาดรูปสามเหลี่ยมบนพืน
2. เด็กเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบด้วยดินสอดา
ดินสอสี ฯลฯ ในกระดาษ เอ4 คนละ 2 รูป
3. ให้เด็กวาดภาพต่อเติมอย่างอิสระจากสามเหลี่ยมที่
เด็กวาดเองแล้วระบายสีให้สวยงาม
3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ฉีกกระดาษ
เป็นรูปบ้านของตนเองและนาภาพบ้านของทุกคนใน
กลุ่มมาวางบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่ครูเตรียมไว้
4. เด็กนาภาพบ้านมาจัดและปะติดบนกระดาษและ

5. กระดาษโปสเตอร์
สี
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าเรียบร้อย
ได้ด้วยตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียน

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเล่นหรือทา
1.เล่นร่วมกับเพื่อน กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
อย่างมีเป้าหมายได้ เพื่อน

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ตกแต่งต่อเติม
5. ครูถามเด็กว่าในภาพมีบ้านทังหมดกี่หลังบ้าน
แต่ละหลังเมื่อนามารวมกันมากๆ เรียกว่าอะไรและ
ให้เด็กตังชื่อชุมชน
6. เด็กนาเสนอผลงานและนาไปวางที่เก็บผลงาน
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่น
เสร็จ
การเล่นอุปกรณ์กีฬา
1. นาเด็กไปที่สนามเด็กเล่น
2. ครูแจกอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์ ตะกร้อ
ห่วงยาง ให้เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระ
3. เด็กเล่นอุปกรณ์กีฬา
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าที่ให้
เรียบร้อย ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกายแล้วกลับ
เข้าห้อง

สือ่

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

1. อุปกรณ์กีฬา เช่น สังเกต
ฟุตบอล วอลเลย์
1. การเล่นร่วมกับเพื่อน
ตะกร้อ ห่วงยาง
อย่างมีเป้าหมาย
2. กระบะทราย
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ตังแต่สองลักษณะ
ขึนไปเป็นเกณฑ์ได้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งของต่าง ๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง

การจาแนกภาพหรือ
สิ่งของที่มีลักษณะ
เหมือนวงกลม
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
และวงรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาของเล่นหรือของใช้ที่หาง่ายที่หาได้ง่าย ๆ
จากวัสดุพืนบ้านหรือในห้องเรียนที่มีรูปร่างลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงรี เช่น ลูกปิงปอง ลูกบอล สมุด ธงสามเหลี่ยม ไข่
มาให้เด็กดู และจาแนกตามรูปทรง
2. เด็กเล่นเกมการจาแนกภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
เหมือนวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงรี
3. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4. หมุนเวียนกันเล่นร่วมกัน
5. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

เกมการจาแนกภาพ
หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะเหมือน
วงกลม สี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยม และวงรี

สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่สอง
ลักษณะขึนไปเป็นเกณฑ์
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
สาระที่ควร
ประสบการณ์สาคัญ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
(2) การแสดงความคิด
จังหวะ
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
เคลื่อนไหวท่าทาง ท่าทาง การ
เพื่อสื่อสารความคิด เคลื่อนไหว
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเองได้
3. ทิงขยะได้ถูกที่
4. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย

(3) การฟังเพลง
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก
ความต้องการ
(1) การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทังภายใน
และนอกห้องเรียน
(1) การปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่ตนเอง
นับถือ

1. คนไทย
ส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธ
พระมหากษัตริย์
ไทยทรงอุปถัมภ์
ทุกศาสนาใน
ประเทศไทย
ศาสนาทุก
ศาสนาสอนให้
ทุกคนเป็นคนดี
2. ทุกคนต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพืนฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตาม
จังหวะและสัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหว
2. กาหนดมุมต่าง ๆในห้องเรียน เป็น มุมวัด มุมมัสยิด
มุมโบสถ์ ฯลฯ
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวอิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดแต่ละ
ครังให้ปฏิบัติตามคาสั่ง เช่น ไปทาบุญ วิ่งไปมุมวัด
3. พักผ่อนคลายกล้ามเนือ โดยการนอนราบไปกับพืนแขน
แนบลาตัว

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ศาสนา”
2. เด็กดูภาพผู้นาและสถานที่สาคัญทางศาสนาพุทธ ,
อิสลาม , คริสต์ , ฮินดู , ซิกข์ ฯลฯ
3. เด็กและครูร่วมกันสนทนาโดยใช้คาถามดังนี
- เด็ก ๆเคยเห็นบุคคลในภาพนีหรือไม่ ที่ไหน
- เป็นภาพใคร
- สถานที่สาคัญของศาสนาพุทธ, อิสลาม, คริสต์ เรียกว่า
อะไร (ภาพวัด , มัสยิด , โบสถ์)
- เด็กนับถือศาสนาอะไร
4. ให้เด็กเล่าถึงประสบการณ์ที่ตนเองเคยไปทาบุญกับ
ผู้ปกครอง ถ้าเด็กนับถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธ

1. เพลง “ศาสนา”
1. ภาพ การใส่
บาตร ปล่อยปลา
ไหว้พระ กราบพระ
1. ภาพผู้นาทาง
ศาสนาพุทธ , อิสลาม
, คริสต์ (พระสงฆ์ ,
บาทหลวง ,
โต๊ะอิหม่าม)
2. ภาพสถานที่
สาคัญของศาสนา

สังเกต
1. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
2. การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
3. การทิงขยะได้ถูกที่
4. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควร
ประสบการณ์สาคัญ
เรียนรู้
(3) การร่วมสนทนา
ช่วยกันดูแล
และแลกเปลี่ยนความ รักษา
คิดเห็นเชิงจริยธรรม สิ่งแวดล้อมและ
(6) การสนทนาข่าว
ใช้ทรัพยากร
หรือเหตุการณ์ที่
อย่างคุ้มค่า
เกี่ยวกับธรรมชาติและ 3. การจับคู่
สิ่งแวดล้อม
ภาพสัมพันธ์การ
รักษา
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

ให้ออกมาเล่าถึงการไปศาสนสถาน (โบสถ์ หรือมัสยิด)
พุทธ , อิสลาม ,
5. เด็กและครูร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
คริสต์ (ภาพวัด ,
มัสยิด , โบสถ์)
โรงเรียน ดูแลต้นไม้ รักษาความสะอาด เก็บขยะ
6. เด็กบอกการรักษาสิ่งแวดล้อมกับการไม่รักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น ทิงขยะลงถัง - ทิงขยะลงแม่นา การใช้ถุง
กระดาษ - การใช้ถุงพลาสติก การปลูกต้นไม้ - การตัด
ต้นไม้ การคัดแยกขยะก่อนทิง-ทิงโดยไม่คัดแยก
เปิดนา - ปิดนา ขีดเขียนบนฝาผนัง-ภาพเด็กมีจิต
สาธารณะ ทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
7. เด็กและครูร่วมกันสรุป
- คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์
ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ คือ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทยโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น
ศาสนาใด แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีคนหลาย
ศาสนาอยู่ร่วมกัน แต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ดังนัน เด็ก ๆควรเคารพและรักคนที่นับถือศาสนา
ต่างจากเรา เพราะไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามแต่
ทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมทัง

การประเมินพัฒนาการ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคมด้วยกันทังสิน
- สิ่งแวดล้อมล้วนมีผลต่อการดาเนินชีวิตของเราทังสิน
จึงเป็นหน้าทีข่ องเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่ามากที่สุด

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึนได้

(2) การวาดภาพ
และเล่นกับสี
(3) การปั้น
(2) การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทางและ
ศิลปะ

1. ครูแนะนากิจกรรมการเป่าสีลงบนกระดาษ และ
การวาดภาพ
2. เด็กเป่าสีลงบนกระดาษ และต่อเติมเป็นรูปตามความคิด
ของตน
3. เด็กปั้นดินนามันอิสระ
4. เด็กนาเสนอผลงานและนาไปวางที่เก็บผลงาน
5. เก็บวัสดุอุปกรณ์

1. สีนา
2. พู่กัน
3. กระดาษ เอ4
4. จานใส่สี
5. หลอดกาแฟ
6. แผ่นรองปั้น

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและ มีรายละเอียด
เพิ่มขึน
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ
กิจกรรม
(3) การให้ความ
เล่นตามมุม
ร่วมมือใน
เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การปฏิบัติ
อย่างเรียบร้อยได้
กิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
- มุมศาสนาตามที่ตนนับถือเช่นโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. เด็กเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ

- มุมประสบการณ์ใน สังเกต
ห้องเรียน
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การเล่นหรือ
เล่นร่วมกับเพื่อนอย่างมี ทากิจกรรม
เป้าหมายได้
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาดสนาม ล้างมือ
กลับเข้าห้องเรียน

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย

เกมการศึกษา
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ ได้

1. เด็กเล่นเกมการจับคู่ภาพสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อม
2. แบ่งเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่แล้วหมุนเวียน
กันเล่นร่วมกัน
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมการจับคู่ภาพ
สัมพันธ์การรักษา
สิ่งแวดล้อม
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ

(13) การจับคู่
การจับคู่ภาพ
การเปรียบเทียบ สัมพันธ์การรักษา
ความเหมือนความ สิ่งแวดล้อม
ต่างและเรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ปริมาตร

เลขที่

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

ชื่อ - สกุล
17. การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

16. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน

15. การเรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5
ลาดับ

14. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่สองลักษณะ
ขึนไป

13. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึนไป

11. การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
12. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

10. การยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

9. การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

8. การปฏิบัติตามมารยาทไทยได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

7. การทิงขยะ

ึ6. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

4. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อนื่ ได้ด้วยตนเอง

ด้าน
ร่างกาย

3. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

1. การรับลูกบอลที่กระดอนขึนจากพืน
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 22 ค่านิยมไทย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
และจิตใจ

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ - สกุล

คาอธิบาย

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

17. การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่

16. การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด
ความรูส้ ึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียดเพิ่มขึน

15. การเรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5
ลาดับ

ด้านสังคม
14. จาแนกและจัดกลุม่ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่สองลักษณะ
ขึนไป

13. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึนไป

12. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

11. การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

10. การยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

9. การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

8. การปฏิบัติตามมารยาทไทยได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

7. การทิงขยะ

6ึ . การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

4. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

3. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

1. การรับลูกบอลที่กระดอนขึนจากพืน
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ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

