การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
- เมื่อฉันออกแรงกระทำต่อสิ่งของด้วยวิธี
ต่ำง ๆ เช่น ผลัก ดึง/บีบ ทุบ ตี/เป่ำ เขย่ำ
ดีด สิ่งของจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงกำร
เคลื่อนที่และกำรเกิดเสียงแบบต่ำง ๆ
- แสง และไฟฟ้ำได้จำกแหล่งพลังงำน เช่น
ดวงอำทิตย์ ลม น้ำ เชื้อเพลิง

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ. 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.1)
มฐ. 3 ตบช. 3.2 (3.2.2)
มฐ. 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ. 6 ตบช. 6.2 (6.2.2)
มฐ. 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ. 10 ตบช. 10.1 (๑0.1.2, 10.1.3)
มฐ. 11 ตบช. 11.1 (๑1.1.1)
ตบช. 11.2 (๑1.2.1

อนุบาลปีที่ ๒
- ในชีวิตประจำวันมีกำรออกแรงกระทำสิ่งต่ำง
ๆ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
- แรงมีผลทำให้สิ่งต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง
และกำรเคลื่อนที่
- แสงและไฟฟ้ำได้มำจำกแหล่งพลังงำน เช่น
ดวงอำทิตย์ ลม น้ำ เชื้อเพลิง
- แสงช่วยให้เรำมองเห็น เมื่อมีสิ่งต่ำง ๆ ไปบัง
แสงจะเกิดเงำ
- ไฟฟ้ำทำให้สิ่งของเครื่องใช้บำงอย่ำงทำงำน
ได้
มฐ ๒ ตบช ๒.1 (๒.1.๓)
ตบช 2.2 (2.2.๑)
มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.๒)
มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๒)
ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)
มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๒)
มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

อนุบาลปีที่ ๓
- แรงมีผลทำให้สิ่งต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง
และกำรเคลื่อนที่
- น้ำมัน แก๊สธรรมชำติ ลม ไฟฟ้ำ คนหรือสัตว์
ทำให้ยำนพำหนะต่ำง ๆ เคลื่อนที่ได้
- ไฟฟ้ำทำให้สิ่งของเครื่องใช้บำงอย่ำงทำงำน
ได้ ช่วยอำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจำวัน
- สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำแต่ละชนิด
มีวิธีกำรใช้แตกต่ำงกัน ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรำยและเป็นกำรประหยัดพลังงำน
มฐ ๒ ตบช
ตบช
มฐ 3 ตบช
มฐ ๕ ตบช
ตบช
มฐ ๖ ตบช
มฐ ๘ ตบช
มฐ ๙ ตบช
ตบช
ตบช

๒.1 (๒.1.๓)
2.2 (2.2.๑)
3.2 (3.2.๒)
๕.๒ (๕.๒.๒)
๕.๔ (๕.๔.๑)
๖.๒ (๖.๒.๒)
๘.๒ (๘.๒.๑)
๙.๑ (๙.๑.๑)
๙.๑ (๙.๑.๒)
๙.๒ (๙.๒.๒)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑
มฐ. 12 ตบช. 12.2 (๑2.2.1)

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)
ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓)
ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)
ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)
ตบช ๑๑.๒ (๑๑.๒.๒)
ตบช ๑๑.๒ (๑๑.๒.๒)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)
มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)
ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๒)
ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๒)
ร่างกาย
ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.1 (4) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำน ๑.๑.๑ (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๑.๑.๑ (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
สัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง
(๒) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๒) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
1.1.2 (2) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำน
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำน
(3) กำรพับ
สัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ ในกำรขว้ำง สัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ ในกำรขว้ำง
(4) กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ ด้วย
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
เศษวัสดุ
๑.๑.๒ (๒) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
๑.๑.๒ (๒) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
(5) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร
(3) กำรปั้น
(3) กำรปั้น
กำรฉีก กำรตัด กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ
(๔) กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ ด้วยเศษวัสดุ
(๔) กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ ด้วยเศษวัสดุ
1.1.5 (1) กำรเคลื่อนไหว โดยควบคุม
(๕) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก
(๕) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก
ตนเองไปในทิศทำงระดับและพื้นที่
กำรตัด กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ
กำรตัด กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ (3) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย ๑.๑.๔ (3) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
อารมณ์
1.2.4 (1) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
1.2.5 (1) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ
ตำมควำมสำมำรถของตนเอง
สังคม
1.3.4 (2) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(3) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
1.3.5 (2) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
1.4.4 (2) กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
(4) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก
และควำมต้องกำร
(10) กำรอ่ำนหนังสือ นิทำน
หลำกหลำยประเภท / รูปแบบ
1.4.2 (5) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และ
กำรจำแนกสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง
รูปทรง

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

อารมณ์
๑.๒.๑ (3) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ (๑) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของ
ตนเอง และผู้อื่น
(5) กำรทำงำนศิลปะ
สังคม
๑.๓.๓ (๑) กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติ
ตนใน ควำมเป็นไทย
(๓) กำรประกอบอำหำรไทย
(4) กำรศึกษำนอกสถำนที่
(5) กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
1.3.4 (3) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
สติปัญญา
๑.๔.๑ (3) กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ
(4) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก
และควำมต้องกำร
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ ของตนเองหรือพูดเล่ำเรื่องรำว
เกี่ยวกับตนเอง

อารมณ์
๑.๒.๑ (3) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/
ดนตรี
๑.๒.๔ (๑) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(5) กำรทำงำนศิลปะ
สังคม
๑.๓.๓ (๑) กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตน
ใน ควำมเป็นไทย
(๓) กำรประกอบอำหำรไทย
(4) กำรศึกษำนอกสถำนที่
(5) กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
1.3.4 (3) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
สติปัญญา
๑.๔.๑ (3) กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ
(4) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก
และควำมต้องกำร
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ของตนเองหรือพูดเล่ำเรื่องรำว
เกี่ยวกับตนเอง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(8) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
(9) กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่ำง ๆ
(13) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และ
กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะ
ควำมยำว/ควำมสูง น้ำหนัก ปริมำตร

อนุบาลปีที่ ๒
(10) กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน
หลำกหลำยประเภท/รูปแบบ
(11) กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมลำพัง
กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอดกำรคิดเชิงเหตุผล กำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
(๑) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
กำรเปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม
(6) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และกำรแยกชิ้นส่วน
(8) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่ำง ๆในชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และ
กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/
ควำมสูง น้ำหนักปริมำตร

อนุบาลปีที่ ๓
(10) กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน
หลำกหลำยประเภท/รูปแบบ
(11) กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมลำพัง
กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่
ถูกต้อง
๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอดกำรคิดเชิงเหตุผล กำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
(๑) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
กำรเปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่ำงๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม
(6) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และกำรแยกชิ้นส่วน
(8) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่ำง ๆในชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และ
กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/
ควำมสูง น้ำหนักปริมำตร

รายการ
คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ ๑
- นับและแสดงจำนวน ๑ - ๕
- เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 5 ว่ำมีจำนวน
หรือไม่เท่ำกัน
- บอกจำนวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อย
ออกกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 5
- กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำก
มุมมอง
ที่ต่ำงกัน จำแนกภำพด้ำนตรง ด้ำนข้ำง

อนุบาลปีที่ ๒
- นับและแสดงจำนวน 1 - 10
- เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 10
ว่ำมีจำนวนเท่ำกันหรือไม่เท่ำกัน
- บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออก
จำกกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10
- บอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ที่กำหนด โดยใช้
คำข้ำงบน ข้ำงล่ำง ข้ำงใน ข้ำงนอก
ข้ำงหน้ำ ข้ำงหลังและแสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมตำแหน่งที่กำหนด

อนุบาลปีที่ ๓
- นับและแสดงจำนวน 1 - 17
- เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 17 ว่ำมีจำนวน
เท่ำกันหรือไม่เท่ำกัน
- บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออก
จำกกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 17
- สังเกตสิ่งของหรือสำรวจสถำนที่ต่ำง ๆ
บอกหรือวำดภำพเกี่ยวกับลักษณะและ
ตำแหน่งของสิ่งของสถำนที่จำกมุมมองต่ำง ๆ

วิทยาศาสตร์

- สำรวจกำรใช้พลังงำนในชีวิตประจำวัน
และสื่อสำร ผลกำรสำรวจด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสมกับวัย

- สำรวจกำรใช้พลังงำนในชีวิตประจำวันและ
สื่อสำรผลกำรสำรวจด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับ
วัย
- แสดงวิธีกำรใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงำน

- สำรวจกำรใช้พลังงำนในชีวิตประจำวันและ
สื่อสำรผลกำรสำรวจด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับ
วัย
- แสดงวิธีกำรใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ปลอดภัยและ
ประหยัดพลังงำน
- สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประโยชน์และโทษ
ที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำน

รายการ
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ ๑
๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
๒. กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง
๓. กำรอ่ำนหนังสือภำพ

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
๑. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
๑. กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
๒. กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน
๒. กำรคำดคะเน เรื่องจำกปกหนังสือ
๓. กำรเห็นแบบอย่ำงกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
๓. กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน
๔. กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
๔. กำรเห็นแบบอย่ำงกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
๕. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้ำ
ปก ๕. กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
ใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วำดภำพ เนื้อเรื่อง
๖. รู้จักส่วนประกอบหนังสือ ปกหน้ำ ปกใน
๖. กำรเห็นแบบอย่ำงกำรเขียนที่ถูกต้อง
ชื่อผู้แต่ง ผู้วำดภำพ เนื้อเรื่อง
๗. กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่สนใจ
๘. กำรเห็นแบบอย่ำงกำรเขียนที่ถูกต้อง

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
กำรออกแรงกระทำต่อสิ่งของด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น ผลัก ดึง บีบ ทุบ ตี เป่ำ เขย่ำ ดีด สิ่งของจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง กำรเคลื่อนที่และกำรเกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้
เช่นเสียงแบบต่ำง ๆ แสง และไฟฟ้ำได้จำกแหล่งพลังงำน เช่น ดวงอำทิตย์ ลม น้ำ เชื้อเพลิงหรือจำกสิ่งมีชีวิตเช่น คน สัตว์
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กล้ำมเนื้อใหญ่และ
กล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่ำงคล่องและ
ประสำนสัมพันธ์กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำย ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
อย่ำงคล่องแคล่วประสำน ขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว
สัมพันธ์และทรงตัวได้
2.2 ใช้มือ - ตำประสำน
สัมพันธ์กัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
คล่องแคล่วประสำนสัมพันธ์
และทรงตัวได้

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
2. ใช้กรรไกรตัดกระดำษใน
กระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้ กิจกรรมต่ำงๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
แรงมีผลทำให้สิ่งต่ำง ๆ
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและ
(2) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
กำรเคลื่อนที่
(4) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำน
๑. น้ำมัน แก๊สธรรมชำติ ลม
สัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำร อำกำศ ไฟฟ้ำ คนหรือสัตว์
ขว้ำง กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
ทำให้เกิดแรงดัน และทำให้
1.1.2 กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก
ยำนพำหนะต่ำง ๆ เคลื่อนที่
(5) กำรหยิบจับ กำรจับใช้กรรไกร
ได้
กำรฉีก กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ
๒.ไฟฟ้ำทำให้สิ่งของเครื่องใช้
บำงอย่ำงทำงำนได้ ช่วย
อำนวยควำมสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
มีสุขภำพจิตดีและมี
ควำมสุข

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงำม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
3.2 มีควำมรู้สึกที่ดตี อ่
3.2.2 แสดงควำมพอใจใน 3. แสดงควำมพอใจในผลงำน 1.2.4 กำรแสดงออกทำงอำรมณ์
๓. สิ่งของเครือ่ งใช้ที่ใช้
ตนเองและผู้อื่น
ผลงำนและควำมสำมำรถ และควำมสำมำรถของตนเอง (1) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึก
พลังงำนไฟฟ้ำแต่ละชนิด
ของตนเองและผู้อื่น
และผูอ้ ื่นได้
ของตนเองและผู้อื่น
มีวิธีกำรใช้แตกต่ำงกัน ต้อง
1.2.5 กำรมีอัตลักษณ์เฉพำะตนและ ใช้ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิด
เชื่อว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ
อันตรำยและเป็นกำร
(1) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำม
ประหยัดพลังงำน
ควำมสำมำรถของตนเอง
๕.๒ มีควำมเมตตำกรุณำ
มีน้ำใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

๔. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น ๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
ได้ด้วยตนเอง
(๒)กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

5.4 มีควำมรับผิดชอบ

5.4.1 ทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนสำเร็จ
ด้วยตนเอง

๕. ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
จนสำเร็จด้วยตนเอง

1.3.4กำรมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบำทสมำชิกของสังคม
(2) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(3) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรม
(2) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 6
มี 6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.2 เข้ำแถวตำมลำดับ
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ก่อนหลังได้ ด้วยตนเอง
ตนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี ผู้อื่น
ควำมสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

8.2.1 เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

จุดประสงค์การเรียนรู้
๖. เข้ำแถวตำมลำดับ
ก่อนหลังได้ ด้วยตนเอง

๗. เล่นหรือทำงำนร่วมกับ
เพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย

สาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
1.1.๕ กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับร่ำงกำย
ตนเอง
(1) กำรเคลื่อนไหว โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทำงระดับและพื้นที่
๑.๓.๔ กำรมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั
มีส่วนร่วมและบทบำทสมำชิกของสังคม
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ
๑.๓.๕ กำรเล่นและทำงำนแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๑) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น
(๒) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(๓) กำรทำศิลปะแบบร่วมมือ

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภำษำสื่อสำรได้
เหมำะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๙.๑ สนทนำโต้ตอบและ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
เล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
และสนทนำโต้ตอบอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง

๙.๒ อ่ำน เขียน ภำพและ
สัญลักษณ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๘. สื่อสำร สนทนำโต้ตอบ
๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ
สอดคล้องอย่ำงต่อเนื่อง
(๒) กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้ได้
(๓) กำรฟังเพลง นิทำน
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก
ควำมต้องกำร
๙.๑.๒ เล่ำเป็นเรื่องรำว
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ต่อเนื่องได้
๙. เล่ำเรื่องเป็นประโยคอย่ำง ประสบกำรณ์ของตนเอง หรือพูดเล่ำ
ต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้
เรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง ๑๐. เขียนชื่อของตนเองตำม (๑๓) กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำน
ตำมแบบ เขียนข้อควำม
แบบ เขียนข้อควำมคล้ำย
ตัวอักษร คำ และข้อควำม
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง
ตัวอักษร ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง (๑๙) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียน
ได้
ที่ถูกต้อง
(๒๐) กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำสและ
กำรเขียนอิสระ
(๒๑) กำรเขียนคำที่มีควำมหมำยกับตัว
เด็ก/คำคุ้นเคย
จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีควำมสำมำรถใน ๑๐.๑.๒ จับคูแ่ ละ
มีควำมสำมำรถในกำรคิด กำรคิดรวบยอด
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ที่เป็นพื้นฐำนในกำร
หรือควำมเหมือนของสิ่ง
เรียนรู้
ต่ำงๆ โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่ำงๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์

๑๐.๒ มีควำมสำมำรถใน
กำรคิดเชิงเหตุผล

๑๐.๒.๑ อธิบำยเชื่อมโยง
สำเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๑๑.จับคูแ่ ละเปรียบเทียบ
๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิง
ควำมแตกต่ำงหรือควำม
เหตุผล กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ โดย
(๕) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่มและ
ลักษณะที่สังเกตพบสอง
กำรจำแนกสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะและ
ลักษณะขึ้นไปได้
รูปร่ำง รูปทรง
(๘) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
๑๒. จำแนกและจัดกลุ่ม
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบและ
จำนวนของสิ่งต่ำงๆตั้งแต่สอง กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะ
ลักษณะขึ้นไปได้
ควำมยำว/ควำมสูง
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๓. อธิบำยกำรทำงำนที่
เกิดขึ้นของตนเองได้
สอดคล้องกับผลงำนได้ด้วย
ตนเองได้

(๑๖) กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๑.๑ ทำงำนศิลปะตำม ๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ ๑๔. กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
จินตนำกำรและควำมคิด เพื่อสื่อสำรควำมคิด
อย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
สร้ำงสรรค์
ควำมรู้สกึ ของตนเองโดยมี ควำมคิดควำมรู้สึกของตนได้
กำรดัดแปลงและแปลก
ใหม่จำกเดิมหรือมี
รำยละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ แสดงท่ำทำง/
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง
เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร เพื่อสื่อสำรควำมคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์
ควำมรู้สกึ ของตนเองอย่ำง
หลำกหลำยและแปลกใหม่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.2.1 สุนทรียภำพ ดนตรี
(5) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำง ๆ
(6) กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม

๑๕. เคลื่อนไหวร่ำงกำยแสดง ๑.๔.๓ จินตนำกำรและควำมคิด
ท่ำทำงโดยใช้กำรประสำน
สร้ำงสรรค์
สัมพันธ์กล้ำมเนื้อและทรงตัว (๑) กำรรับรู้ และแสดงควำมคิด
ได้
ควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงำน
(2) กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ภำษำท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวและศิลปะ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดี
ต่อกำรเรียนรู้และ
มีควำมสำมำรถ
ในกำรแสวงหำควำมรู้
ได้เหมำะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
12.2 มีควำมสำมำรถใน 12.2.1 ค้นหำคำตอบ
กำรแสวงหำควำมรู้
ข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้
วิธีกำรที่หลำกหลำยด้วย
ตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถำม
ว่ำ “เมื่อไร” “อย่ำงไร”ใน
กำรค้นหำคำตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1๖. ค้นหำคำตอบของข้อ
สงสัยต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเองได้
๑๗.ใช้ประโยคคำถำมว่ำ
“เมื่อไร” “อย่ำงไร”ในกำร
ค้นหำคำตอบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และ
กำรแสวงหำควำมรู้
(1) กำรสำรวจสิ่งต่ำง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
(3) กำรสืบเสำะหำควำมรู้
เพื่อค้นหำคำตอบของข้อสงสัย
ต่ำง ๆ
(4) กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ในรูปแบบ
ต่ำง ๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วย แรง และพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงตำมคำสั่ง
๒. เคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงประกอบอุปกรณ์
๓.เคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงกำรเป็นผู้นำ-ผู้ตำม
๔.กำรเคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงเลียนแบบ
เครื่องยนต์กลไก
๕. เคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงประกอบเพลง

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน
๒. มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับแรงและพลังงำน
และกำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. แรงมีผลทำให้สิ่งต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง
และกำรเคลื่อนที่ เกิดจำก น้ำมัน แก๊สธรรมชำติ
ลม ไฟฟ้ำ คนหรือสัตว์ ช่วยอำนวยควำมสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
๒. สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำแต่ละชนิด
มีวิธีกำรใช้แตกต่ำงกัน ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรำยและเป็นกำรประหยัดพลังงำน

หน่วย
แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจาวัน

5. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นเครื่องเล่นสนำม
2. เล่นน้ำ เล่นทรำย
3. กำรเล่นเกมส่งบอล
4. กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย ชักเย่อ
5. กำรเล่นเกมกำรประหยัดพลังงำน

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑. กำรประดิษฐ์รถด้วยเศษวัสดุ
๒. กำรเป่ำสี กำรหยดสี กำรขูดสี
กำรพิมพ์ภำพ
๓. กำรบิดและขยำกระดำษ
๔. กำรปั้นดินน้ำมัน

6. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมเปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่ำงๆสอง
กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน๑๗
๒. เกมพื้นฐำนกำรบวกนำตัวเลขมำรวมกันได้
๑๔,๑๕,๑๖และ๑๗
๓. เกมพื้นฐำนกำรลบจำนวน ๑๔ - ๑๗
๔. เกมโดมิโนยำนพำหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
๕. เกมจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆตำม
ประเภทของพลังงำน

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน
วันที่
๑

๒

๓

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง ๑. ในชีวิตประจำวัน
และข้อตกลง
มีกำรออกแรงกระทำ สิ่งต่ำง ๆ
ด้วยวิธีกำร ที่หลำกหลำย
๒. แรงมีผลทำให้สิ่งต่ำง ๆ
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและกำร
เคลื่อนที่
กำรเคลื่อนไหวเชิง
น้ำมัน แก๊สธรรมชำติ ลม ไฟฟ้ำ
สร้ำงสรรค์ประกอบ
คนหรือสัตว์ ทำให้ยำนพำหนะ
อุปกรณ์
ต่ำง ๆ เคลื่อนที่ได้

กำรเคลื่อนไหวแสดง
ท่ำทำงเป็นผู้นำ ผู้ตำม

ไฟฟ้ำทำให้สิ่งของเครื่องใช้
บำงอย่ำงทำงำนได้ ช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
๑. กิจกรรมปั้นดิน
น้ำมันอย่ำงอิสระ
๒. กิจกรรมประดิษฐ์
รถยนต์จำกเศษวัสดุ

เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- มุมประสบกำรณ์ใน
เล่นเครื่องเล่นสนำม
ห้องเรียน
- มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับ
แรงและพลังงำน และกำร
ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ

เกมการศึกษา
เกมเปรียบเทียบจำนวน
ของสิ่งต่ำงๆสองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวน
ไม่เกิน๑๗

กิจกรรมกำรขูดสี
กำรเป่ำสี

- มุมประสบกำรณ์ใน
ห้องเรียน
- มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับ
แรงและพลังงำน และ
กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ

เกมพื้นฐำนกำรบวกนำ
ตัวเลขมำรวมกันได้ ๑๔
, ๑๕ , ๑๖ และ ๑๗

กำรปั้นดินน้ำมัน
กิจกรรมกำรบิดและ
ขยำกระดำษ

- มุมประสบกำรณ์ใน
กำรเล่นน้ำ ห้องเรียน
เล่นทรำย
- มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับ
แรงและพลังงำน และกำร

กำรเล่นน้ำ เล่น
ทรำย

เกมพื้นฐำนกำรลบ
จำนวน ๑๔ - ๑๗

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

๔

กำรเคลื่อนไหวแสดง
ท่ำทำงเลียนแบบ
เครื่องยนต์กลไก

๕

กำรเคลื่อนไหวตำมบท สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ กำรปั้นดินน้ำมัน
เพลง
แต่ละชนิด มีวิธีกำรใช้แตกต่ำงกัน กำรพิมพ์ภำพ
ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิด
อันตรำยและเป็นกำรประหยัด
พลังงำน

แหล่งพลังงำนมีจำกหลำยแหล่ง
เช่น พลังงำนจำกดวงอำทิตย์
ทดลองกำรใช้แสงผ่ำนเลนส์เว้ำ

กำรหยดสี
กำรปั้นดินน้ำมัน

เล่นตามมุม
ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

- มุมประสบกำรณ์ใน
กำรละเล่นชักเย่อ
ห้องเรียน
- มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับ
แรงและพลังงำน และกำร
ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆห้องเรียน

เกมโดมิโนยำนพำหนะที่
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- มุมประสบกำรณ์ใน
เกมกำรประหยัด
ห้องเรียน
พลังงำน
- มุมหนังสือภำพเกี่ยวกับ
แรงและพลังงำน และกำร
ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ
ห้องเรียน

เกมจำแนกสิ่งของ
เครื่องใช้ต่ำงๆตำม
ประเภทของพลังงำน

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วย 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงคล่องแคล่ว
ประสำนสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(10) เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยไปทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะ เมื่อได้
ยินสัญญำณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้น
๒. กำรเคลื่อนไหว กำรปฏิบัติตำมคำสั่งและ
ข้อตกลงเป็น กำรเคลื่อนไหวที่ตกลงกันก่อนเริ่ม
กิจกรรม เช่น
- ครูเคำะแทมบูลินจังหวะสม่ำเสมอให้เคลื่อนไหว
ไปรอบๆตำมทิศทำง ระดับ พื้นที่ไปเรื่อยๆ
- ครูเขย่ำกระดิ่งรัวๆเร็วๆให้เคลื่อนไหวไปรอบๆ
ด้วยกำรวิ่งเยำะตำมทิศทำง ระดับ พื้นที่ไปเรื่อยๆ
- ครูเคำะระฆังจังหวะเร็วๆให้รีบหำพื้นที่เฉพำะตัว
และครูเคำะ๓ครั้งให้หยุดอยู่กับที่
ครูสำธิตกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยแบบต่ำงๆให้เด็กดู
ให้เด็กเริ่มเคลื่อนไหวตำมคำสั่งและข้อตกลงช้ำๆ
ก่อนและค่อยๆเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้น
๓. ทำตำมข้อ ๒ ซ้ำอีก 4 - 5 ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลำยสบำย ๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
เครื่องเคำะจังหวะ ๓ ชนิด สังเกต
เช่น แทมบูลิน ระฆัง
กำรเคลื่อนไหว
กระดิ่ง
ร่ำงกำยอย่ำง
คล่องแคล่วประสำน
สัมพันธ์และทรงตัว
สือ่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสำร สนทนำ
โต้ตอบสอดคล้องอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟังได้
2. เล่ำเรื่องเป็น
ประโยค อย่ำงต่อเนื่อง
ให้ผู้อื่นเข้ำใจได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) สำรวจสิ่งต่ำง ๆ และ ๑.ในชีวิตประจำวัน
แหล่งเรียนรู้รอบตัว
มีกำรออกแรงกระทำ
(2) กำรสืบเสำะหำ
สิ่งต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำร
ควำมรู้เพื่อค้นหำคำตอบ
ทีห่ ลำกหลำย
(4) กำรพูดแสดง
ควำมคิด ควำมรู้สึกและ ๒.แรงมีผลทำให้สิ่ง
ต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลง
ควำมต้องกำร
รูปร่ำงและกำร
เคลื่อนที่

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สร้ำงผลงำนศิลปะ
อย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดควำมรู้สึกของ
ตนได้

(5) กำรทำกิจกรรม
ศิลปะต่ำง ๆ
(6) กำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
สวยงำม
(2) กำรแสดงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ
ท่ำทำงและศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูนำของเล่นที่เคลื่อนที่ได้มำให้เด็กดู เช่น รถ
ของเล่นต่ำงๆ กังหันกระดำษ ให้เด็กทดลองเล่น
ของเล่นที่ครูนำมำ
๒. สนทนำกับเด็ก อำจใช้คำถำมเช่น
- ของเล่นนี้เคยเล่นหรือไม่ เล่นอย่ำงไร
๓. ให้เด็กทดลองเล่นของเล่นที่ครูนำมำ หำคำตอบ
ด้วยคำถำม เช่น
- ทำไมของเล่นเคลื่อนที่ได้
- ทำไมตุ๊กตำล้มลุก จึงลุกขึ้นมำได้อีก
๔. ให้เด็กเล่ำให้ฟัง ทีบ่ ้ำนมีของเล่นอะไรบ้ำงและ
เด็กเล่นอย่ำงไร เมื่อเลิกเล่นแล้วทำอย่ำงไร
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่ำของเล่นเคลื่อนที่ได้
อย่ำงไร

ของเด็กเล่น เช่น
1. รถของเล่น
2. กังหันลมกระดำษ
๓. กระดำนตอกหมุด
๔. ตุ๊กตำล้มลุก

ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ
๑. กิจกรรมปั้นดินน้ำมันอย่ำงอิสระ
๒. กิจกรรมประดิษฐ์รถยนต์จำกเศษวัสดุ
๒.๑ ครูสำธิตวิธีกำรทำรถจำกกล่องวัสดุเหลือใช้
๒.๒ เด็กทำรถจำกวัสดุที่นำมำครูคอยอำนวย
ควำมสะดวก

๑. กล่องนม หรือกล่องน้ำ
ผลไม้
๒. ยำงวง
๓. ไม้เสียบลูกชิ้น
๔. กำว
๕. กรรไกร

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
๑. กำรสื่อสำร
สนทนำโต้ตอบ
สอดคล้องอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
2. กำรเล่ำเรื่องเป็น
ประโยค อย่ำง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้ำใจ

สังเกต
๑. กำรสร้ำงผลงำน
ศิลปะอย่ำงอิสระเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. อธิบำยกำร
ทำงำนที่เกิดขึ้นของ
ตนเองได้สอดคล้อง
กับผลงำนได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(๒) กำรเล่นรำยบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็น
สมำชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำงๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๒.๓ วิธีเล่นให้ยกรถขึ้นแล้วหมุนล้อรถคู่หลัง
จนยำงตึงแล้ววำงรถลงกับพื้น สังเกตกำรณ์
เคลื่อนที่ ว่ำรถเดินหน้ำหรือถอยหลัง อย่ำงไร
เพรำะอะไร
๒.๔ เด็กนำเสนอรถของตนเองและกำร
เคลื่อนที่รถของตน
๒.๕. เด็กเก็บอุปกรณ์เข้ำที่ให้เรียบร้อย
มุมประสบกำรณ์ควรมีอย่ำงน้อย ๔ มุม
อุปกรณ์มุมประสบกำรณ์
เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบกำรณ์ตำมควำม ในห้องเรียน
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วำงหนังสือนิทำน หนังสือภำพ
แผ่นพับต่ำงๆสีสันงดงำมดึงดูดใจเด็ก เกี่ยวกับ
เรื่องแรงและพลังงำนต่ำงๆ
๑.๒ มุมสร้ำงสรรค์ จัดวำงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
กำรประดิษฐ์จำกเศษวัสดุ และกำรสร้ำงงำนจำก
กำรใช้สีน้ำต่ำงๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยำศำสตร์ วำงอุปกรณ์ของจริง
เกี่ยวกับกำรทดลองประดิษฐ์ของเล่นด้วย
พลังงำนต่ำงๆ
2. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ
๒. กำรอธิบำยกำรทำงำน
ที่เกิดขึ้นของตนเองได้
สอดคล้องกับผลงำน

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ใน
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(๕) กำรเล่นเครื่องเล่น
สนำมอย่ำงอิสระ
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่น
อย่ำงปลอดภัย
เกมการศึกษา
(๘) กำรนับและแสดง
กำรเล่นเกม
จำนวนของสิ่งต่ำงๆ
เปรียบเทียบจำนวน
๑. จับคูแ่ ละ
ของสิ่งต่ำงๆสองกลุ่ม
เปรียบเทียบควำม ในชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่
โดยแต่ละกลุ่มมี
แตกต่ำงหรือควำม
จำนวนไม่เกิน๑๗
กำรเปรียบเทียบ
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
(๕)กำรคัดแยก กำรจัด
โดยลักษณะที่สังเกต
กลุ่มและกำรจำแนกสิ่ง
พบสองลักษณะขึ้น
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและ
ไปได้
รูปร่ำง รูปทรง
๒. จำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปได้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่ำงมีเป้ำหมำยจน
สำเร็จ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูพำเด็กไปสนำมเล่น ทบทวนกติกำในกำร
เล่นเครื่องเล่น
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่ำงอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลำ ช่วยกันเก็บทำควำมสะอำด
สนำม ล้ำงมือ กลับเข้ำห้องเรียน

เครื่องเล่นสนำม

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

๑. ครูแนะนำและสำธิตกำรเล่นเกมเปรียบเทียบ
จำนวนของสิ่งต่ำงๆสองกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมี
จำนวนไม่เกิน๑๗
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้เด็กเล่นเกมใหม่
และเกมที่เคยเล่นมำแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกำหนดเวลำ ครูนำเด็กสนทนำบอก
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้ำที่ให้เรียบร้อย

1. เกมเปรียบเทียบ
จำนวนของสิ่งต่ำงๆสอง
กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมี
จำนวนไม่เกิน ๑๗
๒. เกมที่เคยเล่นมำแล้ว

สังเกต
๑. กำรจับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำมเหมือน
ของสิ่งต่ำงๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป
๒. กำรจำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหว
แสดงท่ำทำง
ประกอบอุปกรณ์
เพือ่ สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึก ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) กำรเคลื่อนไหว พร้อม
วัสดุอุปกรณ์
(4) กำรเคลื่อนไหว ที่ใช้
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
ในกำรจับ กำรโยน
กำรเตะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยไปทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะ เมื่อ
ได้ยินสัญญำณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในที่นั้น
ทันที
2. ครูให้เด็กเลือกหยิบอุปกรณ์ที่ชอบในมุม
ประสบกำรณ์ต่ำงๆในห้องเรียนคนละหนึ่งชิ้น
และเคลื่อนที่ไปตำมจังหวะอย่ำงอิสระ
๓. ครูเคำะจังหวะให้เด็กเคลื่อนที่ไปตำมจังหวะ
อย่ำงอิสระ เมื่อได้ยินสัญญำณหยุดให้จับกลุ่ม
ตำมที่ครูยกบัตรคำจำนวนตัวเลข สนทนำกับ
เด็กแต่ละกลุ่มทำไมจึงเลือกจับกลุ่มกัน และ
อุปกรณ์ที่เลือกมำเล่นอย่ำงไร
๔. ให้เด็กเล่นอุปกรณ์ให้เพื่อนดู ๑ อย่ำง ได้ยิน
สัญญำนให้เคลื่อนที่ใหม่
3. ทำกิจกรรมข้อ 2 ซ้ำอีก 2 - 3 ครั้ง
4. เด็กนั่งผ่อนคลำยสบำย ๆ

สือ่
1. เครื่องเคำะจังหวะ
2. อุปกรณ์ในมุม
ประสบกำรณ์ต่ำงๆใน
ห้องเรียน
๓. บัตรคำจำนวนตัวเลข

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
กำรเคลื่อนไหว
แสดงท่ำทำงประกอบ
อุปกรณ์ เพื่อสื่อสำร
ควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสำร สนทนำ
โต้ตอบสอดคล้อง
อย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
เรียนรู้ได้
๒. ค้นหำคำตอบ
ของข้อสงสัยต่ำง ๆ
โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิด น้ำมัน แก๊ส
ควำมรู้สึก ควำมต้องกำร ธรรมชำติ ลม ไฟฟ้ำ
(๕) กำรพูดกับผู้อื่น
คนหรือสัตว์ ทำให้
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ของ ยำนพำหนะต่ำง ๆ
ตนเอง หรือพูดเล่ำ
เคลื่อนที่ได้
เรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) กำรรอจังหวะที่
เหมำะสมในกำรพูด
(4) กำรมีส่วนร่วม ในกำร
รวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล จำกกำร
สืบเสำะ หำควำมรู้ใน
รูปแบบ ต่ำง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

กำรทดลององุ่นเต้นระบำ
๑. ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ เทน้ำอัดลมลงไปในแก้ว
สนทนำกับเด็ก
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำเรำใส่องุ่นลงไปในแก้วที่ใส่
น้ำอัดลมไว้
- สังเกตผลองุ่นลอยขึ้นลงได้อย่ำงไร
องุ่นจะจมลงก่อนแต่แล้วจะกลับลอยขึ้นเกือบจะ
ทันที เพรำะมันถูกยกให้ลอยขึ้นด้วยฟองอำกำศ
ในน้ำอัดลมนั่นเอง
เมื่อเวลำผ่ำนไปสักครู่ ฟองอำกำศบำงส่วน
จะระเหยไป ผลองุ่นจะจบลง อดใจรออีกหน่อย
เพรำะว่ำจะมีฟองอำกำศก่อตัวขึ้นใหม่ ผลองุ่น
จะลอยขึ้นอีกครั้ง ผลองุ่นจะลอยตัวขึ้นลง
สลับกันเหมือนกำลังเริงระบำทีเดียว
๒. ให้เด็กๆ ทดลองใส่ผลองุ่นในแก้วของกลุ่มตน
และสังเกตผลองุ่นลอยขึ้นลงได้อย่ำงไร
3. ร่วมกันสรุป แก๊ส อำกำศทั้งที่เกิดเองตำม
ธรรมชำติและคนสร้ำงขึ้น เป็นพลังทำให้ของ
เคลื่อนที่ได้ เกิดพลังงำนได้ เช่นพลังงำนไฟฟ้ำ
เกิดจำกแรงน้ำ แรงลม

๑. แก้วน้ำใส
๒. น้ำอัดลมชนิดไม่มีสี
๓. ผลองุ่น
๔. รูปภำพเขื่อน กังหันลม
ผลิตไฟฟ้ำ

สังเกต
๑. กำรสื่อสำร สนทนำ
โต้ตอบสอดคล้องอย่ำง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่เรียนรู้
๒. กำรค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้
วิธีกำรที่หลำกหลำยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สร้ำงผลงำนศิลปะ
อย่ำงอิสระเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนได้
๒. เขียนชื่อของ
ตนเองตำมแบบ
เขียนข้อควำมคล้ำย
ตัวอักษร ด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเองได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) กำรเล่นกับสี
ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ
(2) กำรแสดงควำมคิด
กิจกรรมการขูดสี
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
การเป่าสี
(1) กำรพูดสะท้อน
๑.ให้เด็กเลือกกิจกรรมตำมควำมสนใจ ๑ อย่ำง
ควำมรู้สึกของตนเอง
๒. ถำมเด็กเวลำเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่ำงไร
๓.ทำเสร็จนำเสนอผลงำนทีส่ ำเร็จ เขียนคำที่เล่ำ
ตำมแบบและชื่อตนเองตำมแบบ
4. เด็ก ๆ ช่วยกันทำควำมสะอำดจำนสี และ
เก็บของเข้ำที่ได้เรียบร้อย

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

(๒) กำรเล่นรำยบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็น
สมำชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ

มุมประสบกำรณ์ควรมีอย่ำงน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบกำรณ์ตำมควำม
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วำงหนังสือนิทำน หนังสือภำพ
แผ่นพับต่ำงๆสีสันงดงำมดึงดูดใจเด็ก เกี่ยวกับ
เรื่องแรงและพลังงำนต่ำงๆ

สือ่
1. สีน้ำ 3 สี
๒. สีเทียนหลำกสี
๓. หลอดดูดน้ำ
๔. จำนสี
๕. น้ำ
5. กระดำษ วำดเขียน
ขนำด เอ๔

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
อย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดควำมรู้สึกของตน
๒. กำรเขียนชื่อของ
ตนเองตำมแบบ เขียน
ข้อควำมคล้ำยตัวอักษร
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

อุปกรณ์มุมประสบกำรณ์ สังเกต
ในห้องเรียน
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. บริเวณเล่นทรำย
๒. บริเวณเล่นน้ำ
๓. สนำมเด็กเล่น
๔. อุปกรณ์ในกำรเล่นน้ำ
เล่นทรำย เช่น วัสดุ จม
ลอย พลั่วตักทรำย

สังเกต
กำรเล่นและทำกิจกรรม
กำรเล่นน้ำเล่นทรำย
ร่วมมือกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยจนสำเร็จ

๑.๒ มุมสร้ำงสรรค์ จัดวำงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
กำรประดิษฐ์จำกเศษวัสดุ และกำรสร้ำงงำนจำก
กำรใช้สีน้ำต่ำงๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยำศำสตร์ วำงอุปกรณ์ของจริง
เกี่ยวกับกำรทดลองประดิษฐ์ของเล่นด้วยพลังงำน
ต่ำงๆ
2. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทำกิจกรรม
กำรเล่นน้ำเล่นทรำย
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่ำงมีเป้ำหมำยจน
สำเร็จ

(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ใน
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(๓)กำรเล่นเครื่องเล่น
อย่ำงปลอดภัย

๑. ครูพำเด็กไปสนำม ทบทวนข้อตกลง เล่นน้ำเล่นทรำย และแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม ให้เล่นน้ำ เล่น
ทรำย และแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. ครูให้เด็กเลือก เล่นน้ำ เล่นทรำย ตำมควำม
สนใจ
๓. เมื่อหมดเวลำ ช่วยกันเก็บทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ และทำควำมสะอำดร่ำงกำย กลับเข้ำ
ห้องเรียน

จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
๑. จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป
ได้
๒. จำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) กำรจับคู่
กำรเล่นเกมพื้นฐำน
เปรียบเทียบสิ่งต่ำง ๆ
กำรบวกนำตัวเลขมำ
(๘) กำรนับและแสดง
รวมกันได้ ๑๔ , ๑๕
จำนวนของสิ่งต่ำงๆ ใน
, ๑๖ และ ๑๗
ชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่
กำรเปรียบเทียบ
(๕)กำรคัดแยก กำรจัด
กลุ่มและกำรจำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและ
รูปร่ำง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะนำและสำธิตกำรเล่นเกมพื้นฐำนกำร
บวกนำตัวเลขมำรวมกันได้ ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ และ
๑๗

1. กำรเล่นเกมพื้นฐำน
กำรบวกนำตัวเลขมำ
รวมกันได้ ๑๔ , ๑๕ ,
๑๖ และ ๑๗
2. เกมชุดเดิมในมุม
เกมกำรศึกษำ

สังเกต
๑. กำรจับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำมเหมือน
ของสิ่งต่ำงๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป
๒. กำรจำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้เด็กเล่นเกมใหม่
และเกมที่เคยเล่นมำแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกำหนดเวลำ ครูนำเด็กสนทนำบอก
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้ำที่ให้เรียบร้อย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่
และจังหวะ
กับที่
๑. เคลื่อนไหวท่ำทำง (๒) กำรเคลื่อนไหว
เพื่อสื่อสำรควำมคิด เคลื่อนที่
ควำมรู้สึก กำรเป็น (๑) กำรฟังเพลง กำรร้อง
ผู้นำและผู้ตำม ของ เพลง และกำรแสดง
ตนเองได้
ปฏิกิริยำโต้ตอบ
๒. เข้ำแถวตำมลำดับ เสียงดนตรี
ก่อนหลังได้ ด้วย
(4) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้
ตนเอง
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ใน
กำรขว้ำง กำรจับ กำร
โยน กำรเตะ

๓ หน่วย 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยไปทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะเมื่อได้
ยินสัญญำณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้นทันที
๒. ให้เด็กเข้ำแถวตอนๆละประมำณ ๓ - ๕ คน
ให้แต่ละแถวคิดท่ำทำงเลียนแบบสิ่งต่ำงๆ
ประกอบจังหวะ
๓. ครูจะเป็นผู้เคำะจังหวะแต่ละแถว ออกมำเป็น
ผู้นำทำท่ำทำงของตน พร้อมกัน ๑ รอบ และให้
เพื่อนทำตำม เมื่อได้ยินสัญญำณให้เปลี่ยนกลุ่ม
ผู้นำใหม่ จนครบทุกกลุ่ม
3. ทำแบบข้อ ๒ อีก ๔ - ๕ ครั้งหรือตำมควำม
สนใจ
4. ให้เด็กฟังผ่อนคลำยสบำย ๆ

สือ่
เครื่องเคำะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑.กำรเคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึก กำรเป็นผู้นำ
และผู้ตำม ของตนเอง
๒.กำรเข้ำแถวตำมลำดับ
ก่อนหลังด้วยตนเอง

จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำง ๆ โดย
ใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วย
ตนเองได้
2. เล่ำเรื่องเป็น
ประโยคอย่ำง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้ำใจได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) กำรสำรวจ สิ่งต่ำง ๆ ไฟฟ้ำทำให้สิ่งของ
และ แหล่งเรียนรู้รอบตัว เครื่องใช้บำงอย่ำง
(4) กำรมีส่วนร่วม ใน ทำงำนได้ ช่วย
กำรรวบรวมข้อมูลและ
อำนวยควำมสะดวก
นำเสนอข้อมูล
ในชีวิตประจำวัน
(๕) กำรพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบกำรณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่ำ
เรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) กำรรอจังหวะที่
เหมำะสมในกำรพูด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนำสื่ออุปกรณ์วันนี้ ใครรู้จักบ้ำง
๒. ให้เด็กทำยว่ำเรำจะทำอะไร
๓. วันนี้เรำจะทำไข่ตุ๋นกัน ครูสำธิตกำรทำตุน๋
๔. ครูตีไข่ผสมเครื่องปรุงเรียบร้อย แบ่งไข่เป็น ๒
ถ้วย นำไปนึ่ง ๑ ถ้วย รอไข่สุกประมำณ ๑๐นำที
๕. ขณะที่รอให้เด็กฝึกใช้คำถำม ในสิ่งที่อยำกรู้
เช่น - ไข่ที่นำไปนึ่งจะเป็นอย่ำงไร
- เมื่อไรไข่จะสุก
๖. นำไข่สุกแล้วเปรียบเทียบกับไข่ดิบ
๗. ให้เด็กอะไรหำคำตอบอะไรทำให้ไข่
เปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนกัน
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ไฟฟ้ำทำให้อำหำร
สุก ทำให้ชีวิตประจำวันง่ำยขึ้น มีพื้นฐำนมำจำก
แรงและพลังงำนที่ทำให้เกิดไฟฟ้ำ

๑. อุปกรณ์กำรทำไข่ตุ๋น
ไข่ไก่ น้ำปลำ น้ำเปล่ำ
2. เตำไฟฟ้ำ
3. วัสดุ ใส่อำหำร เช่น
ถ้วย ชำม หม้อนึ่งไข่
4. รูปภำพเขื่อน กังหัน
ลมผลิตไฟฟ้ำ
5. รูปเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ต่ำงๆ

สังเกต
๑. ค้นหำคำตอบของข้อ
สงสัยต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำร
ที่หลำกหลำยด้วยตนเอง
2. เล่ำเรื่องเป็นประโยค
อย่ำงต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้ำใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สร้ำงผลงำนศิลปะ
อย่ำงอิสระเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนได้
๒. เขียนชื่อของ
ตนเองตำมแบบ
เขียนข้อควำมคล้ำย
ตัวอักษร ด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) กำรเล่นกับสี
(2) กำรแสดงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
(1) กำรพูดสะท้อน
ควำมรู้สึกของตนเอง

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

(2) กำรเล่นและทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น
(3) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ
การปั้นดินน้ามัน
กิจกรรมการบิดและขยากระดาษ
๑. ให้เด็กเลือกกิจกรรมตำมควำมสนใจ ๑ อย่ำง
๒. กิจกรรมกำรบิดและขยำกระดำษ คือกำรนำ
เศษกระดำษที่ใช้แล้ว มำบิดหรืขยำให้เป็นรูปทรง
ต่ำงๆ แล้วนำไปจุ่มในน้ำสี แล้วนำไปพิมพ์ใน
กระดำษวำดเขียนตำมจินตนำกำรของตนเอง
๓. ถำมเด็กเวลำเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่ำงไร
๔. ทำเสร็จนำเสนอผลงำนที่สำเร็จ เขียนคำที่เล่ำ
ตำมแบบและชื่อตนเองตำมแบบ
๔. เด็ก ๆ ช่วยกันทำควำมสะอำดจำนสี และ
เก็บของเข้ำที่ได้เรียบร้อย

1. สีน้ำ 3 สี
๒. จำนสี
๓. น้ำ
๔. กระดำษ วำดเขียน
ขนำด เอ๔
๕. เศษกระดำษที่ใช้แล้ว

สังเกต
1. กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
อย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดควำมรู้สึกของตน
๒. กำรเขียนชื่อของ
ตนเองตำมแบบ เขียน
ข้อควำมคล้ำยตัวอักษร
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มุมประสบกำรณ์ควรมีอย่ำงน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบกำรณ์ตำมควำม
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วำงหนังสือนิทำน หนังสือภำพ
แผ่นพับต่ำงๆสีสันงดงำมดึงดูดใจเด็ก เกี่ยวกับ
เรื่องแรงและพลังงำนต่ำงๆ

มุมประสบกำรณ์ ใน
ห้องเรียน

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.๒ มุมสร้ำงสรรค์ จัดวำงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
ฉีกตัดปะ และกำรสร้ำงงำนจำกกำรใช้สีน้ำต่ำงๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยำศำสตร์ วำงอุปกรณ์ของจริง
เกี่ยวกับกำรทดลองประดิษฐ์ของเล่นด้วยพลังงำน
ต่ำงๆ
2. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ใน
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(2) กำรเล่นและ
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น

๑. ครูพำเด็กไปสนำม ทบทวนข้อตกลงในกำรเล่น ๑. ลูกบอล
และแบ่งเด็กเป็นกลุ่มประมำณ ๓ – ๕ คน ให้เล่น
เกมส่งบอล
๒. กติกำ แบ่งกลุ่มเด็กประมำณ ๓ – ๔ กลุ่ม
เท่ำๆกันเข้ำแถวตอน วำงลูกบอลอยู่ด้ำนหน้ำคน
ต้นแถว
๓. เริ่มเล่นเด็กคนที่ ๑ ที่อยู่ด้ำนหน้ำหยิบบอลส่ง
ให้เพื่อนคนต่อไปโดยกลิ้งลอดขำ ถึงคนสุดท้ำยให้
ส่งบอลกลับมำด้ำนหน้ำ ใครส่งถึงก่อนชนะ
๔. เสร็จกิจกรรมเด็กเลือกเล่นอิสระในสนำม

สังเกต
กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

เกมการศึกษา
๑. จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไปได้
๒. จำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(13) กำรจับคู่
กำรเล่นเกมพื้นฐำน
เปรียบเทียบสิ่งต่ำง ๆ
กำรลบจำนวน
(๘) กำรนับและแสดง
๑๔ - ๑๗
จำนวนของสิ่งต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่
กำรเปรียบเทียบ
(๕) กำรคัดแยก กำรจัด
กลุ่มและกำรจำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและ
รูปร่ำง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้
๕. เมื่อหมดเวลำ ช่วยกันเก็บทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ และทำควำมสะอำดร่ำงกำย กลับเข้ำ
ห้องเรียน
1. ครูสำธิตกำรเล่นเกมพื้นฐำนกำรลบจำนวน
๑๔ - ๑๗
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้เด็กเล่นเกมใหม่
และเกมที่เคยเล่นมำแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกำหนดเวลำ ครูนำเด็กสนทนำบอก
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้ำที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กำรเล่นเกมพื้นฐำน สังเกต
กำรลบจำนวน ๑๔ - ๑๗ ๑. กำรจับคูแ่ ละ
2. เกมชุดเดิมในมุม
เปรียบเทียบควำม
เกมกำรศึกษำ
แตกต่ำงหรือควำมเหมือน
ของสิ่งต่ำงๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป
๒. กำรจำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วย 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหว
เครือ่ งเคำะจังหวะ
และจังหวะ
กับที่
ร่ำงกำยไปทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะเมื่อได้
เคลื่อนไหวแสดง
(๒) กำรเคลื่อนไหว
ยินสัญญำณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้นทันที
ท่ำทำงเลียนแบบ
เคลื่อนที่
๒.ครูเคำะจังหวะช้ำเร็วให้เด็กเคลื่อนไหวท่ำทำง
เครื่องยนต์กลไกเพื่อ (๑) กำรฟังเพลง กำรร้อง
เลียนแบบเครื่องยนต์กลไกให้สอดคล้องกับจังหวะ
สื่อสำรควำมคิด
เพลง และกำรแสดง
เมื่อได้ยินสัญญำณหยุดให้บอกว่ำเลียนแบบอะไร
ควำมรู้สึก ของตนเอง ปฏิกิริยำโต้ตอบ
3.ทำแบบข้อ ๒ อีก ๔-๕ ครั้งหรือตำมควำมสนใจ
ได้
เสียงดนตรี
4. ให้เด็กฟังผ่อนคลำยสบำย ๆ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำง ๆโดยใช้
วิธีกำรที่หลำกหลำย
ด้วยตนเองได้
๒. ใช้ประโยคคำถำม
ว่ำ “เมื่อไร”
“อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำคำตอบได้

(1) กำรสำรวจสิ่งต่ำง ๆ
และ แหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(4) กำรมีส่วนร่วม ใน
กำรรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล
(4) กำรพูด แสดง
ควำมคิด ควำมรู้สึกและ
ควำมต้องกำร

แหล่งพลังงำนมีจำก 1. ครูและเด็กสนทนำกันถึงสิ่งแวดล้อมใน
ห้องเรียน โดยครูกระตุ้นให้เด็กตั้งคำถำมที่ตนเอง
หลำยแหล่ง เช่น
สงสัยในชีวิตประจำวัน เช่น
พลังงำนจำกดวง
- ทำไมจึงมีกลำงวัน กลำงคืน
อำทิตย์
- ทำไมห้องเรำถึงสว่ำง เพรำะอะไร
- แสงสว่ำงมำจำกที่ไหน
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำไม่มีแสงสว่ำง
- เรำได้ประโยชน์อะไรจำกแสงอำทิตย์บ้ำง
๒. กำรทดลองใช้เลนส์เว้ำ รวมแสงให้เด็กคำดเดำ
ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น และใช้สำลีเป็นจุดรับแสง
3. สรุปร่วมกันถึงประโยชน์ของแสงอำทิตย์

1. รูปภำพสิ่งต่ำงๆที่ได้
ประโยชน์จำกพลังงำน
แสงอำทิตย์
๒. เลนส์เว้ำ
๓. สำลี

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
กำรเคลื่อนไหวแสดง
ท่ำทำงเลียนแบบ
เครื่องยนต์กลไกเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึก ของตนเอง

สังเกต
๑. กำรค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้
วิธีกำรที่หลำกหลำยด้วย
ตนเอง
๒. กำรใช้ประโยคคำถำม
ว่ำ “เมื่อไร” “อย่ำงไร”
ในกำรค้นหำคำตอบ

จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำร ควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) กำรเขียนภำพ
(2) กำรแสดงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ศิลปะ
(๓) กำรทำศิลปะแบบ
ร่วมมือ
(5) กำรทำงำนศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

(2) กำรเล่นและทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น
(3) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ
การหยดสี และ การปั้นดินน้ามัน
๑. ให้เด็กเลือกกิจกรรมตำมควำมสนใจ ๑ อย่ำง
๒. ถำมเด็กเวลำเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่ำงไร
๓. ทำเสร็จนำเสนอผลงำนที่สำเร็จ
4. เด็ก ๆ ช่วยกันทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และ
เก็บของเข้ำที่ได้เรียบร้อย
มุมประสบกำรณ์ควรมีอย่ำงน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบกำรณ์ตำมควำม
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วำงหนังสือนิทำน หนังสือภำพ
แผ่นพับต่ำงๆสีสันงดงำมดึงดูดใจเด็ก เกี่ยวกับ
เรื่องแรงและพลังงำนต่ำงๆ
๑.๒ มุมสร้ำงสรรค์ จัดวำงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
ฉีกตัดปะ และกำรสร้ำงงำนจำกกำรใช้สีน้ำต่ำงๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยำศำสตร์ วำงอุปกรณ์ของจริง
เกี่ยวกับกำรทดลองประดิษฐ์ของเล่นด้วยพลังงำน
ต่ำงๆ
2. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. สีน้ำ แม่สี ๓ สี
2. ดินน้ำมัน

สังเกต
กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนเอง

1. มุมประสบกำรณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำร
ประสำนสัมพันธ์ของกำรใช้
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำง กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรจับ
กำรโยน กำรเตะ
มีเป้ำหมำยได้
(2) กำรเล่นและกำรทำงำน
๒. เข้ำแถว
ร่วมกับผู้อื่น
ตำมลำดับ
ก่อนหลังได้ ด้วย
ตนเอง
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูพำเด็กไปสนำม ทบทวนข้อตกลงในกำร
เล่น และแบ่งเด็กเป็นกลุ่มประมำณ ๓ – ๕ คน
ให้เล่นเกมกำรละเล่นชักเย่อ
ชักเย่อ เป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำน ทีเ่ ป็นกำรออก
กำลังกำย สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
วิธีเล่น
๑. แบ่งเขตโดยมีเส้น ๓ เส้น คือกึ่งกลำงและเส้น
เขตแดนของแต่ละฝ่ำย แบ่งเชือกตรงกลำงโดยใช้
ผ้ำผูกไว้ให้เห็นชัดเจน
๒. จัดคนเล่นออกเป็น ๒ พวก ให้มีกำลังพอๆ
กัน เมื่อแบ่งพวกเสร็จแล้ว ให้ไปอยู่คนละข้ำงของ
เชือกนั้น
๓. เมื่อให้สัญญำณแล้วต่ำงฝ่ำยก็ดงึ ไปข้ำงหลัง
ของตน กำรตัดสินให้มีผู้ตัดสิน ๑ คน ยืนตรง
กลำงให้สัญญำณและตัดสิน เมือ่ ผ้ำที่ผูกเชือกตรง
กลำงไปถึงเส้นเขตแดนฝ่ำยตรงข้ำม คือผู้ชนะ
๔. เมื่อหมดเวลำ ช่วยกันเก็บทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ และทำควำมสะอำดร่ำงกำย กลับเข้ำ
ห้องเรียน

๑. อุปกรณ์ให้สัญญำณ
เช่นนกหวีด ระฆัง
๒. เชือกเส้นใหญ่ๆ ๑
เส้น สำหรับจับดึงกัน
๓. ผ้ำผูกเชือก

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. กำรเข้ำแถวตำมลำดับ
ก่อนหลัง ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
๑. จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไปได้
๒. จำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) กำรจับคู่
กำรเล่นเกมโดมิโน
เปรียบเทียบสิ่งต่ำง ๆ
ยำนพำหนะที่ใช้น้ำมัน
(๘) กำรนับและแสดง
เชื้อเพลิง
จำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ในชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่
กำรเปรียบเทียบ
(๕) กำรคัดแยก กำรจัด
กลุ่มและกำรจำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและ
รูปร่ำง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูสำธิต กำรเล่นเกมโดมิโนยำนพำหนะที่ใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้เด็กเล่นเกมใหม่และ
เกมที่เคยเล่นมำแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกำหนดเวลำ ครูนำเด็กสนทนำบอก
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้ำที่ให้เรียบร้อย

1. กำรเล่นเกมโดมิโน
ยำนพำหนะที่ใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง
2. เกมชุดเดิมในมุม
เกมกำรศึกษำ

สังเกต
๑. เล่นเกมจับคู่และ
เปรียบเทียบ จำนวน
๒. กำรจำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วย 32 แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่ำงกำย
แสดงท่ำทำง
ประกอบเพลงโดย
ใช้กำรประสำน
สัมพันธ์กล้ำมเนื้อ
และทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่
(๒) กำรเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๑) กำรฟังเพลง กำรร้อง
เพลง และกำรแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบ
เสียงดนตรี

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. ค้นหำคำตอบ
ของข้อสงสัยต่ำง ๆ
โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วย
ตนเองได้

(1) กำรสำรวจ สิ่งต่ำง ๆ
และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(4) กำรมีส่วนร่วม ใน
กำรรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล
(4) กำรพูด แสดง
ควำมคิด ควำมรู้สึกและ
ควำมต้องกำร

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
พลังงำนไฟฟ้ำแต่ละ
ชนิด มีวิธีกำรใช้
แตกต่ำงกัน ต้องใช้
ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรำยและเป็น
กำรประหยัด
พลังงำน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเล่นเทป
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐำนให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยไปทั่วบริเวณอย่ำงอิสระตำมจังหวะเมื่อได้ยิน 2. เพลง ประหยัด
พลังงำน
สัญญำณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่ำนั้นทันที
๒. ครูเปิดเพลงประหยัดพลังงำน ให้เด็กฟัง ๑ รอบ
และให้เด็กร้องตำม ๑ รอบ รอบต่อๆไปร้องพร้อม
กันและให้เด็กแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๓. ทำตำมข้อ ๒ ซ้ำอีก 4 - 5 ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลำยสบำย ๆ

สังเกต
กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
แสดงท่ำทำงประกอบ
เพลงโดยใช้กำรประสำน
สัมพันธ์กล้ำมเนื้อและทรง
ตัว

1. ครูและเด็กสนทนำจำกเนื้อเพลง ประหยัด
พลังงำน ให้เด็กช่วยกันหำคำตอบเกี่ยวกับกำรใช้
ไฟฟ้ำกำรประหยัดพลังงำนและโดยใช้คำถำม เช่น
- ถ้ำไฟฟ้ำดับ ๓ วันจะเป็นอย่ำงไร
- เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ใช้อย่ำงไร
- เรำจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้ำได้อย่ำงไร
๒. เรำทดลองกำรใช้พลังงำนด้วยกำรจุดเทียนสอง
เล่มไว้คู่กัน แท่งหนึ่งจุดตลอด อีกแท่งหนึ่งจุดและ
ดับเป็นระยะ เวลำผ่ำนไป ๕ นำทีนำเทียนมำเทียบ
ให้เด็กช่วยกันสรุปถึงกำรประหยัดพลังงำน

สังเกต
๑. กำรค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้
วิธีกำรที่หลำกหลำย
ด้วยตนเอง

1. เทียนไข ๒ แท่ง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำร ควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) กำรเขียนภำพ
(2) กำรแสดงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ศิลปะ
(๓) กำรทำศิลปะแบบ
ร่วมมือ
(5) กำรทำงำนศิลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำยได้
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

(2) กำรเล่นและทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น
(3) กำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ
การปั้นดินน้ามัน และการพิมพ์ภาพ
กำรพิมพ์ภำพ ให้เด็กพิมพ์ภำพจำกวัสดุที่หำได้ใน
สิ่งแวดล้อม
๑. ให้เด็กเลือกกิจกรรมตำมควำมสนใจ ๑ อย่ำง
๒. ถำมเด็กเวลำเลือกกิจกรรมคิดตัดสินใจอย่ำงไร
๓. ทำเสร็จนำเสนอผลงำนที่สำเร็จ เด็ก ๆ ช่วยกัน
ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และเก็บของเข้ำที่
มุมประสบกำรณ์ควรมีอย่ำงน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมในมุมประสบกำรณ์ตำมควำม
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วำงหนังสือนิทำน หนังสือภำพ
แผ่นพับต่ำงๆสีสันงดงำมดึงดูดใจเด็ก เกี่ยวกับ
เรื่องแรงและพลังงำนต่ำงๆ
๑.๒ มุมสร้ำงสรรค์ จัดวำงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
ฉีกตัดปะ และกำรสร้ำงงำนจำกกำรใช้สีน้ำต่ำงๆ
๑.๓ มุมบล็อก
๑.๔ มุมวิทยำศำสตร์ วำงอุปกรณ์ของจริง
เกี่ยวกับกำรทดลองประดิษฐ์ของเล่นด้วยพลังงำน
ต่ำงๆ
2. เมื่อหมดเวลำเด็กเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. สีน้ำ 3 สี
๒. จำนสี
๓. น้ำ
๔. กระดำษ วำดเขียน
ขนำด เอ๔
๕. ลูกโป่ง ใบไม้
ก้ำนกล้วย

สังเกต
กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของตนเอง

1. มุมประสบกำรณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. เล่ำเรื่องเป็น
ประโยคอย่ำง
ต่อเนื่องให้ผู้อื่น
เข้ำใจได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้
กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ใน
กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(2) กำรเล่นและกำร
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. ครูพำเด็กไปสนำม ทบทวนข้อตกลงในกำรเล่น ๑. นกหวีด
ให้เล่นเกมกำรประหยัดพลังงำน
วิธีเล่น
๑. ให้เด็กเลือกเพื่อนตำมควำมสมัครใจ ๒ – ๔
คน
2. กำหนดเวลำประมำณ ๕ นำทีครูจะเป่ำนกหวีด
เมื่อเริ่มต้นและหมดเวลำ ให้เด็กวิ่งไปสำรวจรอบๆ
โรงเรียน และช่วยทำอะไรบ้ำง ให้กลับมำเล่ำ
พร้อมหลักฐำนด้วยถ้ำมี เช่น ช่วยปิดไฟ ช่วยปิด
น้ำ วันนี้เก็บขยะมำกี่ชิ้น สิ่งไหนนำกลับมำใช้ได้
บ้ำง
3. เสร็จกิจกรรมเด็กเลือกเล่นอิสระในสนำม
4. เมื่อหมดเวลำ ช่วยกันเก็บทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ และทำควำมสะอำดร่ำงกำย กลับเข้ำ
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. กำรเล่นหรือทำงำน
ร่วมกับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย
๒. กำรเล่ำเรื่องเป็น
ประโยคอย่ำงต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้ำใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
จำแนกและจัดกลุ่ม
จำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๕) กำรคัดแยก กำรจัด กำรเล่นเกมจำแนก
สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ
กลุ่มและกำรจำแนก
ตำมประเภทของ
สิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะ
พลังงำน
และรูปร่ำง รูปทรง
(๘) กำรนับและแสดง
จำนวนของสิ่งต่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
(๑๓) กำรจับคู่
กำรเปรียบเทียบและ
กำรเรียงลำดับสิ่งต่ำง ๆ
ตำมลักษณะควำมยำว/
ควำมสูง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสำธิตกำรเล่นเกมจำแนกสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆตำมประเภทของพลังงำน
2. จัดเด็กเข้ำกลุ่มเล่นเกมหมุนเวียน เล่นเกม
ชุดใหม่ และเกมชุดที่เคยเล่นมำแล้ว
3. เมื่อได้ยินสัญญำณเด็กช่วยกันจัดเก็บเกมเข้ำที่
ให้เรียนร้อย

สือ่
1. เกมจำแนกสิ่งของ
เครื่องใช้ต่ำงๆตำม
ประเภทของพลังงำน
2. เกมชุดเดิมในมุม
เกมกำรศึกษำ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. กำรจำแนกและจัด
กลุ่มจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ – สกุล
๑๗. ใช้ประโยคคำถำมว่ำ “เมื่อไร” “อย่ำงไร”ในกำร
ค้นหำคำตอบได้

1๖. ค้นหำคำตอบของข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเองได้

๑๕. เคลื่อนไหวร่ำงกำยแสดงท่ำทำงตำมคำบรรยำย
โดยใช้กำรประสำนสัมพันธ์กล้ำมเนื้อและทรงตัวได้

๑๔. กำรสร้ำงผลงำนศิลปะอย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดควำมรูส้ ึกของตนได้

๑๓. อธิบำยกำรทำงำนที่เกิดขึ้นของตนเองได้สอดคล้อง
กับผลงำนได้ด้วยตนเอง

ด้านสังคม
๑๒. จำแนกและจัดกลุม่ จำนวนของสิ่งต่ำงๆได้

๑๑. จับคู่และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไปได้

๑๐. เขียนชื่อของตนเองตำมแบบ เขียนข้อควำมคล้ำย
ตัวอักษร ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

๙. เล่ำเรื่องเป็นประโยคอย่ำงต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้

๘. สื่อสำร สนทนำโต้ตอบสอดคล้องอย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

๗. เล่นหรือทำงำนร่วมกับเพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย

ด้านอารมณ์

๖. เข้ำแถวตำมลำดับ ก่อนหลังได้ ด้วยตนเอง

๕. ทำงำนที่ได้รบั หมอบหมำยจนสำเร็จได้
ด้วยตนเอง

๔. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ดว้ ยตนเอง

ด้านร่างกาย

3. แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของ
ตนเองและผู้อื่นได้

2. ใช้กรรไกรตัดกระดำษในกิจกรรมต่ำงๆได้

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วประสำน
สัมพันธ์และทรงตัวได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 3๒ แรงและพลังงานในชีวิตประจาวัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

คาอธิบาย
เลขที่

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.
ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรำยบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรำยสัปดำห์ระบุระดับคุณภำพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปำนกลำง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑๗. ใช้ประโยคคำถำมว่ำ “เมื่อไร” “อย่ำงไร”ในกำร
ค้นหำคำตอบได้

1๖. ค้นหำคำตอบของข้อสงสัยต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเองได้

๑๕. เคลื่อนไหวร่ำงกำยแสดงท่ำทำงตำมคำบรรยำย
โดยใช้กำรประสำนสัมพันธ์กล้ำมเนื้อและทรงตัวได้

๑๔. กำรสร้ำงผลงำนศิลปะอย่ำงอิสระเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดควำมรูส้ ึกของตนได้

๑๓. อธิบำยกำรทำงำนที่เกิดขึ้นของตนเองได้
สอดคล้องกับผลงำนได้ด้วยตนเอง

ด้านสังคม
๑๒. จำแนกและจัดกลุม่ จำนวนของสิ่งต่ำงๆได้

๑๑. จับคู่และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไปได้

๑๐. เขียนชื่อของตนเองตำมแบบ เขียนข้อควำมคล้ำย
ตัวอักษร ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

๙. เล่ำเรื่องเป็นประโยคอย่ำงต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้

๘. สื่อสำร สนทนำโต้ตอบสอดคล้องอย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

๗. เล่นหรือทำงำนร่วมกับเพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย

ด้านอารมณ์

๖. เข้ำแถวตำมลำดับ ก่อนหลังได้ ด้วยตนเอง

๕. ทำงำนที่ได้รบั หมอบหมำยจนสำเร็จได้
ด้วยตนเอง

๔. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ดว้ ยตนเอง

ด้านร่างกาย

3. แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของ
ตนเองและผู้อื่นได้

2. ใช้กรรไกรตัดกระดำษในกิจกรรมต่ำงๆได้

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วประสำน
สัมพันธ์และทรงตัวได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

