การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียง
แตกต่างกัน เสียงจะไม่เหมือนกัน
3. เสียงรอบตัวที่เกิดจากธรรมชาติ
4. เสียงที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ
5. หู เป็นอวัยวะรับเสียง
- การดูแลรักษา
- การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ. 2 ตบช.2.1 (2.1.1)
ตบช.2.2 (2.2.2)
มฐ. 5 ตบช.5.2 (5.2.1)
ตบช.5.4 (5.4.1)
มฐ. 6 ตบช.6.2 (6.2.1)
ตบช.6.3 (6.3.1)
มฐ. 8 ตบช.8.2 (8.2.1)
ตบช.8.3 (8.3.1)
มฐ. 9 ตบช.9.1 (9.1.1)

อนุบาลปีที่ 2
1. เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียง
แตกต่างกันจะไม่เหมือนกัน
3. การมีสมาธิในการฟังเสียง
- การแยกเสียงดัง เสียงเบา
- วัตถุต่างกันทาให้เกิดเสียงต่างกัน
4. เสียงสื่อสัญญาณสาคัญต่าง ๆ เช่น
เสียงไซเรนของรถพยาบาล เสียงนาฬิกาปลุก
เสียงกริ่งประตู
5. การดูแลรักษาหู
- การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
- มารยาทในการใช้เสียง
มฐ. 2 ตบช.2.1 (2.1.1)
ตบช.2.2 (2.2.2)
มฐ. 5 ตบช.5.2 (5.2.1)
ตบช.5.4 (5.4.1)
มฐ. 6 ตบช.6.2 (6.2.1)
ตบช.6.3 (6.3.1)
มฐ. 8 ตบช.8.2 (8.2.1)
มฐ. 9 ตบช.9.1 (9.1.1)

อนุบาลปีที่ 3
1. เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียง
แตกต่างกันจะไม่เหมือนกัน
3. การมีสมาธิในการฟังเสียง
- จาแนกทิศทางของเสียง
- เสียงจากเครื่องดนตรีและจากเครื่องมือ
ต่าง ๆ
4. การสารวจเสียงจากวัตถุต่าง ๆ (กระดาษ
แก้ว ไม้ โลหะ)
5. การดูแลรักษาหู
- การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
- มารยาทในการใช้เสียง
มฐ. 2 ตบช.2.1 (2.1.1)
ตบช.2.2 (2.2.2)
มฐ. 5 ตบช.5.2 (5.2.1)
ตบช.5.4 (5.4.1)
มฐ. 6 ตบช.6.2 (6.2.1)
ตบช.6.3 (6.3.1)
มฐ. 8 ตบช.8.2 (8.2.1)
ตบช.8.3 (8.3.2)
มฐ. 9 ตบช.9.1 (9.1.1)
ตบช.9.2 (9.2.1)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
มฐ. 10 ตบช.10.1 (10.1.1)
(10.1.2)
(10.1.3)
(10.1.4)
มฐ. 11 ตบช.11.1 (11.1.1)
ตบช.11.2 (11.2.1)
มฐ. 12 ตบช.12.2 (12.2.1)

อนุบาลปีที่ 2
มฐ. 10 ตบช.10.1 (10.1.2)
(10.1.3)
(10.1.4)
ตบช.10.2 (10.2.2)
มฐ. 11 ตบช.11.1 (11.1.2)
(11.2.1)

อนุบาลปีที่ 3
มฐ. 10 ตบช.10.1 (10.1.2)
(10.1.4)
ตบช.10.2 (10.2.1)

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาท
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส และ
การสร้างแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้ในการประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ การพับ และการร้อยวัสดุ

ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
การจับ การโยน การเตะ
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ การพับ และ
การร้อยวัสดุ

มฐ. 11 ตบช.11.1 (11.1.1)
ตบช.11.2 (11.2.1)
มฐ. 12 ตบช.12.2 (12.2.1)

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
อารมณ์
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 (5) การทางานศิลปะ
สังคม
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.7 (1) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
1.4.1 (1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด
(8) การรอจังหวะที่เหมาหะสม

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

อารมณ์
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 (5) การทางานศิลปะ
สังคม
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

อารมณ์
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเรียนนอกห้องเรียน
1.2.4 (5) การทางานศิลปะ
สังคม
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

สติปัญญา
1.4.1 (1) การฟังสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ

สติปัญญา
1.4.1 (1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทานหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
ในการพูด
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(9) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้
(8) การอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
ในการสื่อสาร
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน ทีถ่ ูกต้อง
ที่ถูกต้อง
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
ที่ถูกต้อง
ตามลักษณะต่าง ๆ
(21) การเขียนคาที่มีความหมาย
(6) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
กับตัวเด็ก / คาคุ้นเคย
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ การจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
การเรียงลาดับ สิ่งต่าง ๆ
รูปทรง
1.4.3 (1) การรับรู้และแสดงความรู้สึก
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ผ่านชิ้นงาน
ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
(11) การบอกและแสดงอันดับที่
การเคลื่อนไหว
1.4.4 (3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
คาตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
และการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว / ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

อนุบาลปีที่ 3
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทาต่าง ๆ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสม
ในการพูด
(9) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้
ในการสื่อสาร
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
(21) การเขียนคาที่มีความหมาย
กับตัวเด็ก / คาคุ้นเคย
1.4.2 (6) การต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวน
(13) การจับคู่เปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
1.4.3 (1) การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึก ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
1.4.4 (3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวม

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ

อนุบาลปีที่ 3
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

คณิตศาสตร์

1. นับและแสดงจานวน 1 - 5
2. เรียงลาดับที่ของสิ่งต่าง ๆ จานวนไม่เกิน 4
3. การจับคู่การเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
4. การคัดแยก การจัดกลุ่ม สิ่งต่าง ๆ
5. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน

1. นับและแสดงจานวน 1 - 10
2. เรียงลาดับที่ของสิ่งต่าง ๆ จานวนไม่เกิน 6
3. เปรียบเทียบจาแนก จัดกลุ่ม เสียง
ที่เกิดจากธรรมชาติ และเสียงที่เกิดจาก
สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น (เช่น เครื่องดนตรี)
4. วาดภาพ พับ ตัด ต่อเติมภาพจากรูปวงกลม
สี่เหลี่ยม

1. นับแสดงจานวน 1 - 18
2. เรียงลาดับที่ของสิ่งต่าง ๆ จานวนไม่เกิน 8
3. จาแนก จัดกลุ่มเสียงที่ได้ยินบริเวณ
โรงเรียน เช่น เสียงสัตว์ เสียงสัญญาณต่าง ๆ
เสียงยานพาหนะ เสียงสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติ
4. วาดภาพ พับ ตัด ต่อเติมภาพจากรูป
สามเหลี่ยม วงรี

วิทยาศาสตร์

1. สารวจแหล่งกาเนิดเสียงในชีวิตประจาวัน
2. ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตและ
เปรียบเทียบเสียงรอบตัว
3. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัย

1. การสารวจและเปรียบเทียบแหล่งกาเนิด
เสียงในชีวิตประจาวัน
2. การแสดงวิธีการใช้เสียงที่เหมาะสม

1. สังเกตและสารวจเสียงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
2. สืบค้นและบันทึกข้อมูลแหล่งกาเนิดเสียง
ในชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ
3. แสดงวิธีการใช้เสียงที่เหมาะสมปลอดภัย
4. สืบคืนข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ
ที่เกิดจากการใช้เสียง

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1.4.1 พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1.4.1 พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ 1.4.1 พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
- การฟังและการปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังและการปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังและการปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราว
- การฟังเพลงหรือเรื่องราวต่าง ๆ
- การฟังเพลง นิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ
ต่าง ๆ
- การพูดแสดงความคิด
- การพูดแสดงความคิด
- การพูดแสดงความคิด
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
- การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ 2
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
- การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
- การเขียนคาที่มีความหมาย
กับตัวเด็ก / คาคุ้นเคย

อนุบาลปีที่ 3
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
- การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
- การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
- การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก /
คาคุน้ เคย

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
เสียงเกิดจากการสั่นไหวของสิ่งต่าง ๆ เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาต่างกันจะไม่เหมือนกัน เช่น เสียงจากเครื่องดนตรี จากเครื่องมือต่าง ๆ จากวัตถุที่เป็นไม้ กระดาษ
แก้ว โลหะ หูเป็นอวัยวะสาคัญใช้สาหรับรับเสียงเราต้องป้องกันอันตรายจากเสียงดัง และเราควรเรียนรู้มารยาทในการใช้เสียงกับสถานที่บางแห่ง
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวร่างกาย
เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่าง
อย่างคล่องแคล่ว
คล่องแคล่วและประสาน
ประสานสัมพันธ์
สัมพันธ์กัน
และ ทรงตัวได้

ตัวบ่งชี้ 2.2
ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์กัน

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
2.1.1 เดินต่อเท้า
1. เดินต่อเท้าถอย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ หลังเป็นเส้นตรง
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
โดยไม่ต้องกางแขน
โดยไม่ต้องกางแขนได้ (3) การเคลือ่ นไหว
พร้อมอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน
การเตะ
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
2.2.2 เขียนรูป
2. เขียนรูป
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สามเหลี่ยมตามแบบ
สามเหลี่ยม
(1) การเล่นเครื่องเล่น
ได้อย่างมีมุมชัดเจน
ตามแบบอย่างมีมุม สัมผัสและการสร้าง
ชัดเจนได้
จากแท่งไม้ บล็อก
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ การพับและ
การร้อยวัสดุ
1.3.5 การเล่นและทางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ
(3) การทาศิลปะ
แบบร่วมมือ

ตัวบ่งชี้ 5.2
มีความเมตตา กรุณา
มีน้าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน

5.2.1 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

3. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น
ด้วยตนเองได้

1.2.2 การเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน

ตัวบ่งชี้ 5.4
มีความรับผิดชอบ

5.4.1 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

4. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

1.2.4 การแสดงออก
ทางอารมณ์
(5) การทางานศิลปะ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.2
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน มีวินัยในตนเอง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ 6.3
ประหยัดและพอเพียง

มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ 8.2
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
5. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
6.2.1 เก็บของเล่น
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
ของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกที่ดีของสมาคม
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
6.3.1 ใช้สิ่งของ
6. นาวัสดุหรือสิ่งของ 1.3.2 การดูแลรักษา
เครื่องใช้อย่างประหยัด ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพอเพียงด้วยตนเอง เป็นของเล่นได้
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

7. เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

1.3.5 การทางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
(2) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
1.3.3 การปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย
(5) การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 8.3
8.3.2 ปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ เป็นผู้นาและผู้ตาม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ตัวบ่งชี้ 9.1
สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้นา 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
และผู้ตามเหมาะสม มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาท
กับสถานการณ์ได้
สมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
9. ฟังและพูด
เชื่อมโยงต่อเนื่อง
กับเรื่องที่ฟังได้

1.4.1 การใช้ภาษา
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ
ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์
ในการเล่น และการกระทา
ต่าง ๆ

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ 9.2
อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

สภาพที่พึงประสงค์

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คาด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ
9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการคิด
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 10.1
มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

10. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา
ด้วยการชี้ หรือ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
11. เขียนชื่อตนเอง
ตามแบบได้

12. นับและแสดง
จานวน 10-18 ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะ
ที่เหมาะสมในการพูด
(9) การพูดเรียงลาดับคา
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
(12) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง

(19) การเห็นแบบอย่าง
ของการเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก /
คาคุ้นเคย
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(8) การนับและ
แสดงจานวน

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

10.1.4 เรียงลาดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลาดับ

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
13. จับคู่หรือ
(6) การต่อชิ้นเล็ก
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
ได้
และการแยกชิ้นส่วน
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับ สิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
14. เรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ได้

ตัวบ่งชี้ 10.2
มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล

10.2.1 อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทาด้วย
ตนเอง

15. อธิบายเชื่อมโยง (16) การอธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผล
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ ในเหตุการณ์หรือการกระทา
หรือการกระทา
ด้วยตนเองได้

ตัวบ่งชี้ 11.1
ทางานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิม หรือ

16. สร้างผลงาน
ศิลปะโดยมีความ
แปลกใหม่และ
มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้

1.4.3 จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้ และแสดง
ความคิด ความรู้สึก ผ่านสื่อ
วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิด

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสม
กับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 11.2
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
อย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่

17. เคลื่อนไหว
ท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และมีความแปลกใหม่
ได้

ตัวบ่งชี้ 12.2
มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้

12.2.1 ค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ
โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

18. ค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย โดยวิธี
การที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
การเคลื่อนไหว และศิลปะ

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และการแสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้
เพื่อค้นหาคาตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
และแผนภูมิอย่างง่าย

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยเสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์
เคลื่อ“ลู
นไหวร่
างกายแบบผู้นา - ผู้ตาม
เล่2.นเกม
กบอลหรรษา”
3. เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่ง
4. เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
5. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นในมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องเรียน

1. เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ
2. เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกัน
จะไม่เหมือนกัน
3. การมีสมาธิในการฟังเสียง, จาแนกทิศทางของเสียง
จากเครื่องดนตรีและเครื่องมือต่าง ๆ
4. การสารวจเสียงจากวัตถุต่าง ๆ (กระดาษ แก้ว ไม้
โลหะ)
5. การดูแลรักษาหู
- การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
- มารยาทในการใช้เสียง

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. เป่าสีน้า, พับกระดาษเป็นหน้าแมว
2. ปั้นดินน้ามันเป็นรูปสามเหลีย่ ม สี่เหลีย่ ม
วงกลม นามาเสียบไม้ลูกชิ้น, วาดภาพอิสระ
จากสีเทียน
3. สร้างภาพจากรูปสามเหลี่ยมแล้ววาดต่อเติม
ด้วยสีเทียน
4. ประดิษฐ์ "ไก่กระต๊อก" จากถ้วยกระดาษ,
ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพอิสระจากสีน้า, ประดิษฐ์กบจาก
จานกระดาษ

หน่วยเสียงรอบตัว
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นน้า เล่นทราย
2. เล่นเกมเดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงและกระโดดเชือกเดี่ยว
3. เล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เล่นการเล่น "วิ่งเปรี้ยว"
5. เล่นเครื่องเล่นสนาม

1. เกมจับคู่ภาพกับจานวน 10 - 18
2. เกมเรียงลาดับที่สิ่งของจานวนไม่เกิน 8
3. เกมพื้นฐานการบวกจานวน 10 - 18
4. เกมโดมิโนสถานที่ห้ามใช้เสียง
5. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (เครื่องดนตรี)

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วย เสียงรอบตัว
วันที่
1
2

3

4

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
เคลื่อนไหวร่างกาย
เสียงเกิดจากสั่นสะเทือน
- เป่าสีน้า
เล่นในมุมประสบการณ์
ประกอบอุปกรณ์
- พับกระดาษ
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
ของสิ่งต่าง ๆ
เป็นหน้าแมว
เคลื่อนไหวร่างกาย
เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มา
- ปั้นดินน้ามัน
เล่นในมุมประสบการณ์
แบบผู้นา ผู้ตาม
ของเสียงแตกต่างกัน
เป็นรูปสามเหลี่ยม
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
จะไม่เหมือนกัน
สี่เหลี่ยม วงกลม
นามาเสียบไม้ลูกชิ้น
- วาดภาพอิสระ
จากสีเทียน
เคลื่อนไหวร่างกาย
1. การมีสมาธิในการฟังเสียง สร้างภาพจากรูป
เล่นในมุมประสบการณ์
2. การจาแนกทิศทาง
สามเหลี่ยมแล้ววาด
ตามคาสั่ง
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
ของเสียงที่เกิดจาก
ต่อเติมด้วยสีเทียน
เครื่องดนตรี และ
จากเครื่องมือต่าง ๆ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ

การสารวจเสียงจากวัตถุ
ต่าง ๆ (เช่น กระดาษ แก้ว
ไม้ โลหะ)

- ประดิษฐ์
"ไก่กระต๊อก"
จากถ้วยกระดาษ
- ร้อยลูกปัด

กลางแจ้ง
เล่นน้า เล่นทราย

เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพ
จานวนเท่ากัน 10-18

เล่นเกมเดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็นเส้นตรง
และกระโดดเชือกเดี่ยว

เล่นเกมเรียงลาดับที่สิ่งของ
จานวนไม่เกิน 8

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เล่นเกมพื้นฐานการบวก
จานวน 10-18

เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นการเล่นวิ่งเปรี้ยว
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

เล่นเกมโดมิโนสถานที่
ห้ามใช้เสียง

วันที่
5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
เคลื่อนไหวร่างกาย
1. การดูแลรักษาหู
2. การป้องกันอันตรายจาก
ตามข้อตกลง
เสียงดัง
3. มารยาทในการใช้เสียง

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- วาดภาพอิสระ
เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม
จากสีน้า
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
- ประดิษฐ์กบ
จากจานกระดาษ

เกมการศึกษา
เล่นเกมสังเกต
รายละเอียด
ของภาพ (เครื่องดนตรี)

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชัน้ อนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหว ท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดง ความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับและ
แสดงจานวน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ
ฝึกอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด”
ให้หยุดเคลื่อนไหว ในท่านั้น ๆ ทันที
2. เด็กเลือกหยิบเครื่องดนตรีหรือสิ่งของต่าง ๆ คนละ 1
อย่างที่เด็กคิดว่าสามารถทาให้เกิดเสียงได้ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว ให้เด็กคิดวิธีที่จะนาเครื่องดนตรีหรือ
สิ่งของเคลื่อนไหวไปด้วยโดยไม่ใช้มือจับ ขณะเคลื่อนไหว
ตามจังหวะที่ครูเคาะ
3. ครูเคาะจังหวะช้า-เร็ว เด็กเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์เมื่อได้
ยินสัญญาณ "หยุด" เด็กหยุดเคลื่อนไหวปฏิบัติตามครูพูด เช่น
จับกลุ่มจานวน 3 - 5 คน พร้อมนับจานวนครบ
ตามที่ครูพูดหรือไม่ แล้วใช้เครื่องดนตรีหรือสิ่งของที่ถืออยู่
ทาให้เกิดเสียงทั้งดัง เบา สลับกัน
4. เด็กปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้า โดยครูเปลี่ยนคาสั่ง
จานวนที่จับกลุ่ม
5. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า ออกช้า ๆ

สือ่
1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เครื่องดนตรี
3. สิ่งของใน
ห้องเรียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหว ท่าทาง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงต่อเนื่องกับ
เรื่องที่ฟังได้
2. ค้นหาคาตอบสิ่ง
ที่สงสัย
โดยวิธีการ
ที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้
3. อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระทา
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ เสียงเกิดจาก
ในสิ่งแวดล้อม
การสั่นของสิ่งต่าง ๆ
(2) ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ
(9) การพูดเรียงลาดับ
คาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
(3) การสืบเสาะ
หาความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ
(16) การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กนั่งเป็นวงกลมตบมือสลับตบตักพร้อมกับนับ 1-20
ให้เด็กหลับตาหายใจเข้าออกช้า ๆ แล้วให้ฟังเสียงต่าง ๆ
รอบตัวใช้เวลาพอประมาณ พอลืมตาครูแจกกระดาษ เอ 4
คนละ 1 แผ่น สีเทียนคนละ 1 แท่ง ให้บันทึกข้อมูลด้วยการ
วาดภาพจากสีเทียน ต้นกาเนิดเสียงที่เด็กได้ยิน มาจากสิ่งใด
แล้วผลัดกันยกภาพแสดงให้เพื่อนดู เพื่อเปรียบเทียบว่าการฟัง
และรับรู้ข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกัน
2. ครูใช้คาถามกระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและเพื่อสืบค้นหา
คาตอบด้วยตนเอง ดังนี้
- เด็ก ๆ คิดว่าเสียงเกิดได้อย่างไร
3. ให้เด็กสืบค้นหาคาตอบเกี่ยวกับเสียงเกิดได้อย่างไร ดังนี้
3.1 เด็กจับคูน่ ั่งหันหน้าเข้าหากันต่างคนต่างพูด แบบไม่มี
เสียงและแบบมีเสียง โดยขณะพูดใช้นิ้วมือแตะบริเวณลาคอ
ส่วนหน้าของตนเองและแตะคอเพื่อน
3.2 เด็กทดลองทาเสียงคารามเหมือนหมี เหมือนเสือ และ
ทาเสียงสัตว์ตัวใหญ่ ๆ (เป็นเสียงต่า) และทาเสียงเหมือนยุงบิน
ทาเสียงสัตว์ตัวเล็ก ๆ (เป็นเสียงสูง)
3.3 เด็กฮัมเพลงเสียงใหญ่ และเสียงแหลม ๆ
3.4 ทั้งข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ในขณะทากิจกรรมให้ใช้นิ้วมือ
แตะบริเวณลาคอ อีกมือแตะบริเวณทรวงอก
4. เด็กบอกความรู้สึกว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ระหว่างแตะที่ลาคอและแตะที่ทรวงอกในขณะที่ทดลอง

สือ่
1. เสียงต่าง ๆ
รวบตัว
2. กระดาษ เอ 4
3. สีเทียน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การฟังและพูด
เชื่อมโยงต่อเนื่องกับ
เรื่องที่ฟัง
2. การค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
3. การอธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทาด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะมีความแปลก
ใหม่และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
ได้
2. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

(1) การรับรู้และแสดง
ความคิด ความรู้สึก
ผ่านชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
และศิลปะ
(5)กระทางานศิลปะ
(19) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
ตามข้อ 3.1, 3.2, 3.3
5. เด็กและครูสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเสียงเกิดจากการสั่นของสิ่ง
ต่าง ๆ
1. ครูแนะนากิจกรรม 2 กิจกรรม วันนี้
- เป่าสีน้า
- พับกระดาษเป็นหน้าแมว
2. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กก่อนทากิจกรรมเป่าสีน้า ให้เด็ก
จับกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อทา
กิจกรรมเป่าสีน้าเสร็จให้เด็กเขียนชื่อลงในกระดาษผลงาน
ด้านล่าง โดยดูแบบจากป้ายชื่อในห้องเรียน นาผลงานมาเล่า
ให้ครูฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็กเล่าใต้ภาพผลงานให้เด็กเห็น
วิธีการเขียนคาที่ถูกต้อง
3. ครูสาธิตการพับหน้าแมวให้เด็กดูและอธิบายขั้นตอน
ทากิจกรรม
ขั้นที่ 1 เมื่อเด็กพับกระดาษเป็นหน้าแมวเสร็จให้ใช้สีเทียน
วาดตกแต่งหน้าแมว
ขั้นที่ 2 ทากาวด้านหลังหน้าแมว นาไปติดให้กระดาษ เอ 4
ขั้นที่ 3 ใช้สีเทียนวาดต่อเติมเป็นตัวแมวและสภาพ
แวดล้อมทีแ่ มวอยู่ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
เขียนชื่อตนเองใต้ภาพผลงาน

สือ่

1. สีน้า, พู่กัน
2. ภาชนะใส่สีน้า
3. หลอดดูดน้า
4. กระดาษ
โปสเตอร์สีตัดเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
เท่าจานวนเด็ก
5. กระดาษ เอ 4
6. สีเทียน

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะมีความแปลกใหม่
และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
2. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือ และ
แบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(7) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทาต่าง ๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้
2. เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(4) การเล่น
นอกห้องเรียน
(2) การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเสียง เช่น โลหะ
ไม้ แก้ว ไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ
ไว้ที่มุมดนตรี
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุมประสบการณ์
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยรู้จัก
รับผิดชอบของที่เลิกเล่นแล้วและเกิดความปลอดภัยขณะเล่น
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. วัตถุต่าง ๆ ที่จะ
ทดลองเรื่องเสียง
2. ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

สังเกต
1. การช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

1. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นน้า เล่นทราย เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย
- รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกัน
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์เล่นน้า เล่นทรายที่เพื่อนใช้อยู่
ให้ขอยืมเพื่อนก่อน หรือรอคอยจนเพื่อนใช้เสร็จ
- ไม่สาดทรายและน้าใส่เพื่อน
2. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
3. ครูให้สัญญาณนกหวีดก่อนหมดเวลาเล็กน้อย ให้เด็กทา
ความสะอาดอุปกรณ์
4. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

1. บริเวณเล่นน้า
เล่นทราย
2. อุปกรณ์สาหรับ
เล่นน้า เล่นทราย

สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง
2. การเล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
1. จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่ภาพ
การเล่นเกมจับคู่
กับจานวน 10 - 18 ภาพกับจานวน
(2) การปฏิบัติตน
10 - 18 ตามลาพัง
เป็นสมาชิกที่ดี
หรือเล่นร่วมกับผู้อื่น
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูให้เด็กดูเกมจับคู่ภาพกับจานวน 10 - 18 พร้อมแนะนา 1. เกมจับคู่ภาพกับ
จานวน 10 - 18
วิธีเล่นเกม
2. เกมที่เคยเล่น
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
การเคลื่อนไหวและ (2) การแสดงความคิด
จังหวะ
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
เคลื่อนไหว ท่าทาง การเคลื่อนไหว
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(5) การหยิบ จับ
การใช้กรรไกร การตัด
การร้อยวัสดุ
(5) การทางานศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
1. เครื่องเคาะจังหวะ
บริเวณฝึกอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยิน
2. กระดาษ เอ 4
สัญญาณ "หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
เท่าจานวนเด็ก
2. เด็กจับกลุ่มตามความเหมาะสม เข้าแถวตอนลึก
คนหัวแถวรับกระดาษ เอ 4 เท่าจานวนคนในกลุ่ม
แจกให้เพื่อนคนละ 1 แผ่น
3. ครูเคาะจังหวะช้า เร็ว เด็กคนหัวแถวของทุกแถวเป็น
ผู้นาในการเคลื่อนไหวพร้อมกระดาษที่ถืออยู่ โดยให้เกิด
เสียง เมื่อได้ยินสัญญาณ "หยุด" ให้หยุดเคลื่อนไหวใน
ท่านั้นทันที เมื่อได้ยินสัญญาณ "รัว" จากครูให้คน
หัวแถววิ่งไปต่อท้ายแถว คนถัดมาเป็นผู้นาแทน
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้า จนเป็นผู้นาครบทุกคน
5. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า - ออกช้า ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหว ท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

1. ครูจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
- ปั้นดินน้ามัน เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม แล้วนาไปเสียบไม้ลูกชิ้นปลายมนจัดลาดับของ
รูปทรงตามใจชอบ เมื่อเสร็จนาไม้ไปปักไว้ที่ก้อน
ดินน้ามัน นาบัตรชื่อไปดูแล้วเขียนตามแบบในแถบ
กระดาษติดไว้ส่วนบนของไม้นาไปไว้ที่มุมแสดงผลงาน
- วาดภาพอิสระจากสีเทียน

สังเกต
การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

1. ดินน้ามัน
2. สีเทียน
3. กระดาษ เอ4

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

2. เด็กทากิจกรรมตามความสนใจ ทั้ง 2 กิจกรรม
3. เด็กผลัดกันนาเสนอผลงานให้เพื่อนฟัง
4. เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่ และทาความสะอาด

กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
ได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. ครูนาวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเสียง เช่น
โลหะ ไม้ แก้ว ไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี
ชนิดต่าง ๆ ไว้ที่มุมดนตรี
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. วัตถุต่าง ๆ ที่จะ
ทดลองเรื่องเสียง
2. ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

สังเกต
1. การช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

กิจกรรมกลางแจ้ง
เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรง
โดยไม่ต้องกางแขน
ได้

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหว
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่
ในการจับเชือกกระโดด

1. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กก่อนไปเล่นเกม "เดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็นเส้นตรงและกระโดดเชือกเดี่ยว" เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อน ๆ และให้มี
ระเบียบวินัย
2. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น
3. เด็กเข้าแถวตอนลึกจานวนตามความเหมาะสม
4. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยการเตะเท้า
ขึ้นให้สูงข้างละ 20 ครั้ง ก้มแตะปลายเท้า 20 ครั้ง
5. ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกม "เดินต่อเท้า

1. เกมเดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็นเส้นตรง
และกระโดด
เชือกเดี่ยว
2. นกหวีด
3. เชือก 5 เส้น
4. เก้าอี้ 5 ตัว

สังเกต
การเดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็นเส้นตรง
โดยไม่ต้องกางแขน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เกมเรียงลาดับที่
สิ่งต่าง ๆ จานวนไม่
เกิน 8
2. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
1. การเรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ตามที่กาหนด
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

ถอยหลังเป็นเส้นตรงและไปกระโดดเชือกเดี่ยว"
6. เด็กเล่นเกม "เดินต่อเท้าถอยหลังและ
ไปกระโดดเชือกเดี่ยว"
7. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า-ออก ช้า ๆ
เกมการศึกษา
1. เรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ ตามที่
กาหนดได้
2. เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

(13) การเรียงลาดับ
สิ่งต่าง ๆ
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

เกมเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
จานวนไม่เกิน 8
ตามลาพังหรือ
เล่นร่วมกับผู้อื่น

1. ครูให้เด็กดูเกมเรียงลาดับที่สิ่งต่าง ๆ จานวนไม่เกิน
8 พร้อมแนะนาวิธีเล่นเกม
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมที่แนะนา
ใหม่วันนี้ กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้จนครบ
ทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับและ
แสดงจานวน
(11) การบอกและ
แสดงอันดับที่
ของรูปสัตว์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ
2. บัตรรูปสัตว์
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้น ๆ ทันที
2. ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมให้เคลื่อนไหวออกมาหยิบ
บัตรรูปสัตว์ที่อยู่กลางวง คนละ 1 รูป ด้วยท่าทาง
ที่ไม่ซ้ากัน โดยออกมาครั้งละ 3 - 5 คน
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมบัตรรูป
ตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อได้ยินสัญญาณ "หยุด"
ให้ปฏิบัติตามคาสั่ง เช่น จับกลุ่มสัตว์ที่มีจานวน
ขาเท่ากัน แล้วนับจานวน จับกลุ่มจานวน 2 - 8
คน โดยสั่งครั้งละ 1 อย่าง
4. ให้เด็กถือรูปสัตว์ออกมายืนหน้าชั้น
ครั้งละ 8 คน ให้เด็กที่เหลือช่วยกันบอกลาดับ
รูปสัตว์ที่เพื่อนถือ
5. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า - ออก ช้า ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้
2. ค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัยโดยวิธี
ที่หลากหลายด้วย
ตนเองได้
3. อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทาด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ - การมีสมาธิในการ
(2) การฟังและปฏิบัติ ฟังเสียง
ตามคาแนะนา
- การจาแนกทิศทาง
(6) การพูดอธิบาย
ของเสียงที่เกิดจาก
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ เครื่องดนตรีและ
ของสิ่งต่าง ๆ
จากเครื่องมือต่าง ๆ
(9) การพูดเรียง
ลาดับคา เพื่อใช้
ในการสื่อสาร
(3) การสืบเสาะ
หาความรู้ เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ
(16) อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กนั่งเป็นวงกลมหาอาสาสมัคร 2 คน
ให้อยู่นอกห้องเรียนบริเวณประตูแรก 1 คน
ทาเสียงจากเครื่องดนตรี เช่น กรับ แทมบูลีน ฉิ่ง
คนที่ 2 อยู่บริเวณประตูหลังของห้องเรียน
ทาเสียงจากเครื่องมือ เช่น น็อต ไม้บรรทัดเหล็ก
ค้อนเล็ก โดยทาทีละอย่างและทาทีละคน ขณะที่
เด็กทาเสียงครูเปิดเครื่องเล่นเสียงเพลงต่าง ๆ
ไว้นอกห้องเพื่อรบกวนสมาธิเด็ก
2. ครูถามเด็กว่าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงจากสิ่งใดบ้าง
และจากบริเวณใดของห้องเรียน
3. ให้เด็กสืบค้นเกี่ยวกับสมาธิในการฟังเสียง
เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เราได้ยินเสียงสิ่งต่าง ๆ
และรู้ทิศทางของเสียงที่ได้ยิน ดังนี้
3.1 ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ แรกให้ทาเสียง
จากเครื่องดนตรี กลุ่มอื่น ๆ ปิดตาทาสมาธิในการ
ฟังเสียงและให้บอกว่าเสียงเกิดจากเครื่องดนตรี
ชนิดใดและมาจากบริเวณใด
3.2 เปลี่ยนเด็กกลุ่มใหม่ทาเสียงจาก
เครื่องมือต่าง ๆ เด็กกลุ่มอื่นหลับตาทาสมาธิ
ฟังเสียงและให้บอกว่าเสียงที่ได้ยินเกิดจาก
เครื่องมือชนิดใด และเสียงมาจากบริเวณใด
3.3 หมุนเวียนกิจกรรมจนครบทุกกลุ่ม

1. เครื่องดนตรี เช่น
กรับ แทมบูลีน ฉิ่ง ขลุ่ย
กลอง ฯลฯ
2. เครื่องมือต่าง ๆ เช่น
น๊อต ไม้บรรทัดเหล็ก
ค้อนเล็ก แท่งเหล็ก ไม้
3. เครื่องเล่นดี วี ดี
และแผ่นดี วี ดี
เพลงต่าง ๆ

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
2. การค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัยโดยวิธี
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
3. การอธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทาด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษสีโปสเตอร์
ขนาด 3 x 3 นิ้ว
2. สีเทียน
3. กรรไกรปลายมน
4. กาว
5. กระดาษแผ่นใหญ่
สาหรับงานกลุ่ม

สังเกต
1. การเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบอย่าง
มีมุมชัดเจน
2. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง

4. ครูใช้คาถามเพื่อให้เด็กอธิบายเชื่อมโยง
ถึงสาเหตุและผลจากการที่ทาให้เราได้ยินเสียงชัด
และไม่ชัด และรับรู้ทิศทางที่เกิดเสียงว่ามาจาก
ทิศไหน
- เด็ก ๆ ได้ยินเสียงจากสิ่งใด และเสียงเกิดจาก
ทิศทางใด
- เพราะเหตุใดเด็ก ๆ จึงได้ยินเสียงต่าง ๆ
ได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจน
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการมีสมาธิในการ
ฟังเสียง ทาให้ฟังเสียงได้ชัดเจนและรับรู้ทิศทาง
ของเสียงได้ดี
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. เขียนรูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบอย่าง
มีมุมชัดเจนได้
2. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเองได้

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
(5) การทางานศิลปะ
(3) การทาศิลปะแบบ
ร่วมมือ

1. ครูแนะนากิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ วันนี้
2. ครูอธิบายขั้นตอนกิจกรรม สร้างภาพจากรูป
สามเหลี่ยมแล้ววาดต่อเติมด้วยสีเทียน
ขั้นที่ 1 เด็กแบ่งกลุ่ม (จานวนตามความ
เหมาะสม) ส่งตัวแทนมารับวัสดุอุปกรณ์จากครู
ขั้นที่ 2 เด็กทุกคนที่ได้รับกระดาษโปสเตอร์สี
แผ่นเล็กคนละ 1 แผ่น วาดรูปสามเหลี่ยมด้วยสี
เทียนคนละ 1 รูป แล้วใช้กรรไกรปลายมนตัดรูป
สามเหลี่ยม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ขั้นที่ 3 เด็กแต่ละคนเลือกพื้นที่วางรูป
สามเหลี่ยมของตนเองในกระดาษแผ่นใหญ่
ตามชอบ เมื่อพอใจแล้วทากาวด้านหลังติดปะ
ใช้สันมือรีดให้เรียบ
ขั้นที่ 4 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนต่อเติมภาพ
ของกลุ่ม
ขั้นที่ 5 เตรียมตัวเล่าผลงานกลุ่ม
3. เด็กเก็บวัสดุอปุ กรณ์เข้าที่และทาความสะอาด
บริเวณ
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือ และ
แบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
ได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. ครูนาวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเสียง เช่น
โลหะ ไม้ แก้ว ไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี
ชนิดต่าง ๆ ไว้ที่มุมดนตรี
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เพื่อให้
เกิดความเรียบร้อยรู้จักรับผิดชอบของที่เลิกเล่น
แล้วและเกิดความปลอดภัยขณะเล่น
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. วัตถุต่าง ๆ ที่จะ
ทดลองเรื่องเสียง
2. ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

สังเกต
1. การช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
2. เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย
(4) การเล่น
นอกห้องเรียน
(2) การเล่นและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนไปเล่น
เครื่องเล่นสนาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกัน
2. เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ
3. ครูให้สัญญาณก่อนหมดเวลาเล็กน้อย เพื่อให้
เด็กทาความสะอาดร่างกาย
4. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

เกมการศึกษา
1. นับและแสดง
จานวน 10 - 18
ได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้

(8) การนับและ
การนับและแสดง
แสดงจานวน
จานวน 10 - 18
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

1. ครูให้เด็กดูเกมพื้นฐานการบวก 10 - 18
1. เกมพื้นฐาน
พร้อมแนะนาวิธีเล่นเกม
การบวก 10 - 18
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่วันนี้ 2. เกมที่เคยเล่น
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้
จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
1. เครื่องเล่นสนาม
2. นกหวีด

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง
2. การเล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
สังเกต
1. การนับและแสดง
จานวน 10 - 18
2. การเก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านท่าทางการ
เคลื่อนไหว
(8) การนับ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพืน้ ฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
ทั่วบริเวณฝึกอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหว
ในท่านั้น ๆ ทันที
2. ให้เด็กทาท่าทางตามจินตนาการ โดยฟัง
คาบรรยายจากครู เด็กเดินเข้าไปในสวนข้าม
สะพานแผ่นเดียว ต้องเดินต่อเท้าไปข้างหน้า
นับได้ 20 ก้าว พ้นสะพาน เด็ก ๆ ได้ยินเสียง
อยากรู้ว่าเป็นเสียงอะไรจึงเงียบและเอียงหูฟัง
อ๋อ ! เสียงนกนั่นเอง เด็ก ๆ เห็นผีเสื้ออยากเป็น
ผีเสื้อจึงบินตามผีเสื้อมาจนถึงเนินดิน เอ๊ะ ! เสียง
อะไรนะดังจัง อ๋อ ! เสียงลิงนั่นเอง เมื่อยจัง
ลองเขย่งเท้าเดินดีกว่า เอ๊ะ ! นั่นเสียงอะไร
ดังใกล้เข้ามา อ๋อ ! เสียงแมวร้องขู่ เสียงสุนัขเห่า
เราเดินมาไกลแล้วกลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวคุณพ่อ
คุณแม่เป็นห่วง เอ๊ะ ! เสียงอะไรบนท้องฟ้า
เงยหน้าดูดีกว่า อ๋อ ! เสียงเครื่องบิน และ
เสียงฟ้าร้อง สงสัยฝนจะตกวิ่งดีกว่า
กลับถึงบ้านแล้วไชโย
3. เด็กช่วยกันทบทวนเสียงที่ได้ยิน
4. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า-ออก ช้า ๆ

สือ่
เครื่องเคาะจังหวะ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงต่อเนื่อง
กับเรื่องที่ฟังได้
2. ค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย
โดยวิธีการ
ที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) ฟังและปฏิบัติ
การสารวจเสียงจากวัตถุ
ตามคาแนะนา
ต่าง ๆ (เช่น กระดาษ
(6) การพูดอธิบาย แก้ว ไม้ โลหะ)
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ
(9) การพูด
เรียงลาดับคา
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ

(5) การทางานศิลปะ
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาสิ่งของต่าง ๆ ประเภท กระดาษ แก้ว ไม้ 1. สิ่งของประเภท
โลหะ ใส่ถุงทึบมาให้เด็กเกิดความสงสัยและ
กระดาษ แก้ว ไม้ โลหะ
ให้เด็ก ๆ คาดเดาโดยทายว่าสิ่งของที่อยู่ในถุง
2. ถุงทึบ
คืออะไรบ้าง
2. หาอาสาสมัครออกมาหยิบของออกจากถุง
คนละ 1 ชิ้น ทีจะคนจนหมด
3. ให้เด็กคาดเดาว่าของที่ครูนามา ถ้าทาให้เกิด
เสียงน่าจะเป็นเสียงอย่างไร โดยทดลองทาเสียง
ด้วย
4. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อทดลองทาเสียงจาก
วัตถุที่ครูนามา กลุ่มที่ 1 ทดลองเสียงจากกระดาษ
กลุ่มที่ 2 ทดลองเสียงจากแก้ว กลุ่มที่ 3 ทดลอง
เสียงที่เกิดจากไม้ กลุ่มที่ 4 ทดลองเสียงจากโลหะ
5. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนทดลองเสียงจากวัตถุ
จนครบทุกประเภท
6. เด็กสรุปผลจากการทดลองทาเสียงที่เกิดจาก
วัสดุต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง
2. การค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง

1. ครูแนะนากิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ร้อยลูกปัด
กับประดิษฐ์
2. ครูอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ "ไก่กระต๊อก"
3. เด็กเข้าปฏิบัติกิจกรรม เมื่อเสร็จกิจกรรมแรก

สังเกต
1. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

1. ถ้วยกระดาษหรือถ้วย
พลาสติก
2. กระดาษโปสเตอร์สี
3. ไม้เสียบลูกชิ้น, กาว

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ด้วยตนเองได้
2. สร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมีความ
แปลกใหม่และ
มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้
3. นาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้ว
มาประดิษฐ์
เป็นของเล่นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า

กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือ และ
แบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ไปทากิจกรรมที่ 2
4. กรรไกรปลายมน
4. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่อย่างเรียบร้อย 5. สก๊อตเทปใส
6. เชือก
หมายเหตุ ตาขาวและตาดา ครูควรตัดไว้ล่วงหน้า
7. ลูกปัด

2. การสร้างผลงานศิลปะ
โดยมีความแปลกใหม่และ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
3. การนาวัสดุหรือสิ่งของ
ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์
เป็นของเล่น

1. ครูนาวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเสียง เช่น
โลหะ ไม้ แก้ว ไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี
ชนิดต่าง ๆ ไว้ที่มุมดนตรี
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

สังเกต
1. การช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

1. วัตถุต่าง ๆ ที่จะ
ทดลองเรื่องเสียง
2. ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(2) การเล่น
ร่วมกับผู้อื่น

เกมการศึกษา
1. จับคู่หรือ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่าง ๆ ได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อย

(13) การจับคู่ภาพ
สถานที่ห้ามใช้เสียง
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน

การเล่นเกมโดมิโน
สถานที่ห้ามใช้เสียง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นวิ่งเปรี้ยว
1. การเล่น "วิ่งเปรี้ยว"
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและปลอดภัย
2. นกหวีด
ทั้งขณะเดินทางไปและขณะเล่น
2. เด็กเดินเป็นแถวไปสนามเด็กเล่น
3. เด็กยืนจับมือเป็นวงกลมให้ระยะห่างพอสมควร
4. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยการวิ่งเข้า
วงกลม เมื่อครูเป่านกหวีดยาวติดกันเสียงเบา ๆ
และหยุดเมื่อครูเป่า 1 ครั้ง และถอยหลังออกจาก
วงเมื่อครูเป่ายาวติดกันเสียงดังกว่าเดิม
5. เด็กเล่นการเล่น "วิ่งเปรี้ยว" ใช้เวลาพอประมาณ
6. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า-ออก ช้า ๆ
7. เดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

สังเกต
การเล่นหรือทางานร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

1. ครูให้เด็กดูเกมโดมิโนสถานที่ห้ามใช้เสียง
พร้อมแนะนาวิธีเล่นเกม
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมแนะนา
ใหม่วันนี้ กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้
จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

สังเกต
1. การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
2. การเก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย

1. เกมโดมิโนสถานที่
ห้ามใช้เสียง
2. เกมที่เคยเล่น

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับและแสดง
จานวน
(19) การเห็นแบบอย่าง
ของการเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ๆทันที
2. เด็กและครูพูดข้อตกลงให้เด็กเคลื่อนไหว โดย
สมมติตนเองเป็นสัตว์ที่มีเสียงไพเราะ สัตว์ที่มีเสียงดัง
สัตว์ที่มีเสียงเบาตามจังหวะ ช้า เร็ว ที่ครูเคาะ เมื่อได้
ยินสัญญาณ "หยุด" ให้หยุดเคลื่อนไหวและส่งเสียง
ร้องเป็นสัตว์ชนิดนั้น ๆ และจับกลุ่มสัตว์ชนิดเดียวกัน
เด็ก ๆ ช่วยกันนับจานวนสัตว์ในกลุ่ม ครูเขียนตัวเลข
ในแถบกระดาษตรงกับจานวนที่เด็กจับกลุ่ม
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 แต่ให้เปลี่ยนสมมติตนเองเป็น
สัตว์ชนิดอื่นบ้าง
4. เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า - ออก ช้า ๆ

สือ่
1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. แถบกระดาษ
3. ปากกาเคมี

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงต่อเนื่องกับ
เรื่องที่ฟังได้
2. ค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย
โดยวิธีการที่
หลากหลาย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ 1. การดูแลรักษาหู
ในสิ่งแวดล้อม
การป้องกันอันตราย
(2) การฟังและปฏิบัติ จากเสียงดัง
ตามคาแนะนา
2. มารยาทในการ
(3) การฟังนิทาน
ใช้เสียง
(4) การพูด
แสดงความคิด
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กฟังนิทานเรื่อง "คุณครูข้าวตู"
2. เด็กและครูสนทนาเนื้อหาจากนิทาน โดยใช้คาถาม
ดังนี้
- การดูแลรักษาหู ทาอย่างไรได้บ้าง
- ถ้าเด็ก ๆ ไปอยู่ในที่มีเสียงดังมากเด็ก ๆ
จะป้องกันหูไม่ให้ได้รับอันตรายได้อย่างไรบ้าง
3. ครูนาวัสดุหลายชนิด เช่น โฟม พลาสติก
ผ้าหนา ๆ กระดาษ ฯลฯ มาให้เด็กคาดเดาว่าวัสดุใด
สามารถดูดซับเสียง ทาให้ได้ยินเสียงเบาลงเมื่อนามา
ปิดที่หู
4. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ สืบค้นหาข้อมูล โดยการ
ทดลองนาวัสดุจากข้อ 3 มาทดลองปิดหู ขณะที่เพื่อน
อีกกลุ่มทาเสียงดังจากเครื่องดนตรีหรือสิ่งต่าง ๆ
ที่มีในห้องเรียนหรือนาฬิกาปลุก หมุนเวียนทดลองจน
ครบทุกกลุ่ม
5. เด็ก ๆ ช่วยกันสรุปว่า วัตถุใดช่วยดูดซับเสียง
ได้ดีมาก ปานกลาง น้อย แล้วบันทึกข้อมูล
เป็นภาพวาด
6. เด็กและครูสนทนา ดังนี้
- เด็ก ๆ เคยไปสถานที่ใดบ้าง ที่ไม่ควรใช้เสียงดัง
- เวลาที่เด็ก ๆ พูดกับผู้ใหญ่ควรใช้เสียงอย่างไร
จึงจะเหมาะสม

1. นิทานเรื่อง
"คุณครูข้าวตู"
2. โฟม พลาสติก
ผ้าหนา ๆ กระดาษ
ฯลฯ
3. เครื่องดนตรี
4. นาฬิกาปลุก

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง
2. การค้นหาคาตอบ
สิ่งที่สงสัย โดยวิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมี
ความแปลกใหม่และ
มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้
2. นาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้ว มา
ประดิษฐ์เป็นของ
เล่นได้
3. ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
จนสาเร็จ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
(2) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(5) การทางานศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
- วาดภาพจากสีน้าอิสระ
- ประดิษฐ์กบจากจานกระดาษ
2. ครูอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์กบ
จากจานกระดาษ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. สีน้า พู่กัน
2. ภาชนะใส่น้า
3. จานกระดาษ
4. กระดาษ
โปสเตอร์สีแบบบาง
และแบบแข็ง
5. กระดาษขาว-เทา
6. ฝาน้าอัดลม
7. กาว 2 หน้า
ชนิดบาง เทปใส
8. กาว กรรไกร
9. วงเวียน
10. ปากกาเมจิก
11. กระดาษ
โปสเตอร์สีขาว
12. กระดาษ เอ 4

สังเกต
1. การสร้างผลงานศิลปะ
โดยมีความแปลกใหม่และ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
2. การนาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์
เป็นของเล่น
3. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือ และ
แบ่งปันผู้อื่น
เมือ่ มีผู้ชี้แนะได้
2. เก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น
ด้วยตนเองได้
2. เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย
(4) การเล่น
นอกห้องเรียน
(2) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับเสียง เช่น
โลหะ ไม้ แก้ว ไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี
ชนิดต่าง ๆ ไว้ที่มุมดนตรี
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

1. วัตถุต่าง ๆ ที่จะ
ทดลองเรื่องเสียง
2. ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

สังเกต
1. การช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. การเก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนไปเล่น
เครื่องเล่นสนาม
2. เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นสนามตามความสนใจ
3. ครูให้สัญญาณก่อนหมดเวลาเล็กน้อย เพื่อให้เด็ก
ทาความสะอาดร่างกาย
4. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

1. เครื่องเล่นสนาม
2. นกหวีด

สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง
2. การเล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
1. จับคู่หรือ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่าง ๆ ได้
2. เก็บของเล่น
หรือของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(6) การต่อชิ้นเล็ก
การสังเกต
เติมในชิ้นใหญ่
รายละเอียด
ให้สมบูรณ์และ
ของภาพ
แยกชิ้นส่วน
(เครื่องดนตรี)
(2) การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูให้เด็กดูเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ
(เครื่องดนตรี) พร้อมแนะนาวิธีเล่นเกม
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมที่แนะนาใหม่
วันนี้ กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียน เล่นเกมที่แนะนาใหม่วันนี้
จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่นให้เรียบร้อย

1. เกมสังเกต
รายละเอียดของภาพ
(เครื่องดนตรี)
2. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
1. การจับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
2. การเก็บของเล่นหรือ
ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย

เลขที่

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

ชื่อ – สกุล
18.การค้นหาคาตอบสิ่งทีส่ งสัยโดยวิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

16.การสร้างผลงานศิลปะโดยมีความแปลกใหม่และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
17.การเคลื่อนไหวท่าทางอย่างหลากหลายและมีความ
แปลกใหม่

15.การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่ กิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง

14.การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ได้

ด้านสังคม

13.การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้

12.การนับและแสดงจานวน 10-18

11.การเขียนชื่อตนเองตามแบบได้

10.การอ่านภาพสัญลักษณ์คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

8.การปฏิบัตติ นเป็นผู้นาและผู้ตามเหมาะสมกับ
สถานการณ์
9.การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

7.การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์
จิตใจ

6.การนาวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของ
เล่น

5.การเก็บของเล่นหรือของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

4.การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

3.การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2.การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน

1.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้อง
กางแขน

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 33 เสียงรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

คาอธิบาย
ชื่อ – สกุล

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ ระบุระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 ต้องส่งเสริม

18.การค้นหาคาตอบสิ่งทีส่ งสัยโดยวิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

16.การสร้างผลงานศิลปะโดยมีความแปลกใหม่และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
17.การเคลื่อนไหวท่าทางอย่างหลากหลายและมีความ
แปลกใหม่

15.การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่ กิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง

ด้านสังคม

14.การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ได้

13.การจับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้

12.การนับและแสดงจานวน 10-18

11.การเขียนชื่อตนเองตามแบบได้

10.การอ่านภาพสัญลักษณ์คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

8.การปฏิบัตติ นเป็นผู้นาและผู้ตามเหมาะสมกับ
สถานการณ์
9.การฟังและพูดเชื่อมโยงต่อเนื่องกับเรื่องที่ฟัง

7.การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ด้านอารมณ์
จิตใจ

6.การนาวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของ
เล่น

5.การเก็บของเล่นหรือของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

4.การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย

3.การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2.การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน

1.การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงโดยไม่ต้อง
กางแขน

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

