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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 1. สีธรรมชาติรอบตัว 
2. สีธรรมชาติมาจากไหน 
3. สีที่มนุษย์สร้างข้ึน (แม่สี 3 สี) 
4. ประโยชน์ของสี 
5. การท้าน้้าใบเตย 
 

1. ประเภทของสี  
  - สีจากธรรมชาติ 
  - สีที่มนุษย์สร้างขึ้น 
2. แม่สี และการผสมสี 
3. สีแทนสัญลักษณ์ (สีของธงชาติไทย) 
4. สีที่ได้จากพืชผัก ผลไม้ 
5. การท้าวุ้นสีจากสีธรรมชาติ 
 

1. แม่สแีละการผสมสีจากแม่สี 
2. สีผสมขั้นที่ 3  
3. ความลับของสีด้า  
4. การท้าสีผสมอาหารจากพืช 
5. การท้าหวานเย็นจากสีธรรมชาติ 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

มฐ 2  ตบช. 2.2 (2.2.1) (2.2.3) 
มฐ 3  ตบช. 3.2 (3.2.2) 
มฐ 8  ตบช. 8.2 (8.2.1) 
         ตบช. 8.3 (8.3.1) 
มฐ 9  ตบช. 9.1 (9.1.1) 
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)  

(10.1.2)          
มฐ. 11 ตบช. 11.1 (11.1.1) 
          ตบช. 11.2 (11.2.1) 
มฐ. 12 ตบช. 12.1 (12.1.2) 

มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.3) 
       ตบช. 2.2 (2.2.2)     
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.2) 
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1) 
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) 
        ตบช. 9.2 (9.2.1) 
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. 12.1 (12.1.2) 
          ตบช. 12.2 (12.2.1) 
 
 

มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.2)    
มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.2) 
มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1) 
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) 
        ตบช. 9.2 (9.2.1) (9.2.2) 
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. 12.1 (12.1.2) 
          ตบช. 12.2 (12.2.1) 
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รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ประสบการณ์ส าคัญ ร่างกาย 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด 
การปะ และการร้อยวัสดุ  
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุมตนเอง
ไปในทิศทางระดับและพ้ืนที่ 
 
 
 

อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ 
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.2.2 การเล่น 
(1) การเล่นอิสระ  
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/ 
มุมเล่นต่าง ๆ 

ร่างกาย 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ 
การสร้างจากแท่งไม้บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุมตนเอง
ไปในทิศทางระดับและพ้ืนที่ 
(2) การเคลื่อนไหวหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
 
 
อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ 
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.2.2 การเล่น 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย  
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/ 

ร่างกาย 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ 
การสร้างจากแท่งไม้บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด 
และการร้อยวัสดุ 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุมตนเอง
ไปในทิศทางระดับและพ้ืนที่ 
อารมณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ 
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.2.2 การเล่น 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย  
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/ 
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รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน  
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๕) การท้างานศิลปะ 
 
สังคม 
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี 
ของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ 

มุมเล่นต่าง ๆ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน  
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๕) การท้างานศิลปะ 
สังคม 
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(2) การฟังและการปฏิบัติตามค้าแนะน้า
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
 (๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
ค้า และข้อความ 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ 
เป็นค้าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 

มุมเล่นต่าง ๆ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน  
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๕) การท้างานศิลปะ 
สังคม 
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
สติปัญญา 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(2) การฟังและการปฏิบัติตามค้าแนะน้า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
ค้า และข้อความ 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ 
เป็นค้าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 
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รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส 
อย่างเหมาะสม 
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ 
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน 
(8) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ้าวัน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ 
การเรียงล้าดับ สิ่งต่างๆตามลักษณะ 
ความยาว/ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร 
1.4.3 จนิตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
(1) การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น  
และชิ้นงาน   
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
     
 

(19) การเห็นแบบอย่างการเขียน 
ที่ถูกต้อง 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส 
อย่างเหมาะสม 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ 
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ 
และรูปร่าง รูปทรง 
(7) การท้าซ้้า การต่อเติม และการสร้าง
แบบรูป 
(8) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ้าวัน 
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ 
การเรียงล้าดับ สิ่งต่างๆตามลักษณะ 
ความยาว/ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเน           
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
(1) การรับรู้ และแสดงความคิด

(19) การเห็นแบบอย่างการเขียน 
ที่ถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส            
และการเขียนอิสระ 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส 
อย่างเหมาะสม 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ 
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ 
และรูปร่าง รูปทรง 
(8) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ้าวัน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ 
การเรียงล้าดับ สิ่งต่างๆตามลักษณะ 
ความยาว/ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเน         
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
(1) การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น  
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รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น  
และชิ้นงาน   
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ 
การแสวงหาความรู้ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมสี่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆและแผนภูมิอย่างง่ายๆ 
 

และชิ้นงาน   
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ 
การแสวงหาความรู้ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆและแผนภูมิอย่างง่ายๆ 
     

คณิตศาสตร ์  นับและแสดงจ้านวน 1 – 4 
 จ้าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

รูปร่าง รูปทรง และสี 
 จับคู่สี เปรียบเทียบความเหมือน 

ความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ในเรื่องสี 
 จับคู่สัญลักษณ์ตัวเลขกับสิ่งของ

จ้านวนไม่เกิน 4 

 นับและแสดงจ้านวน 1 – 9 
 จ้าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

รูปร่าง รูปทรง และสี 
 เรียงล้าดับสีอ่อน – แก่ 
 หยิบและแสดงสิ่งต่างๆ ตามสีและ

จ้านวนที่ก้าหนด ไม่เกิน 9 
 จับคู่สัญลักษณ์ตัวเลขกับสิ่งของ

จ้านวนไม่เกิน 9 

 นับและแสดงจ้านวน 1 – 15 
 จ้าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

ขนาด รูปร่าง รูปทรง และสี โดยใช้
เกณฑ์การจ้าแนก 2 ลักษณะขึ้นไป 

 เรียงล้าดับสีอ่อน – แก่ 
 หยิบและแสดงสิ่งต่างๆ ตามสีและ

จ้านวนที่ก้าหนดไม่เกิน 15 
 จับคู่สัญลักษณ์ตัวเลขกับสิ่งของ

จ้านวนไม่เกิน 15 
 

วิทยาศาสตร์ - ทักษะการสังเกต 1. ทักษะการสังเกต 
2. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
3. การรวบรวมข้อมูลและน้าเสนอข้อมูล
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รายการ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 อนุบาลปีที่ 3 
ด้วยแผนภูมิอย่างง่ายๆ 
 

การพัฒนาทางภาษาและการรู้
หนังสือ 

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ง 
ค้าแนะน้า 
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
 

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ง 
ค้าแนะน้า 
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
5. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
ค้าและข้อความ 
6. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค้า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
7. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง 
 

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าสั่ง 
ค้าแนะน้า 
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง  
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
3. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
5. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
ค้าและข้อความ 
6. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค้า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
7. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง 
8. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและ    
การเขียนอิสระ 
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓๐ โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
แนวคิด 
   สีมีมากมาย มีทั้งสีที่ได้มาจากธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้น แม่สีมีทั้งหมด 3 สี คือสีแดง สีเหลือง สีน้้าเงิน และยังมีสีอ่ืนๆ ที่เกิดจากการผสมกันของแม่สี      
ธรรมชาติได้มาจากพืชผักผลไม้ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีน้้าเงินจากดอกอัญชัน สีเหลืองจากขมิ้นหรือสีแดงจากแตงโม เป็นต้น สามารถน้าผสมใส่ในอาหารเพ่ือให้มีสีสัน
สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เช่น วุ้นสี ขนมชั้น ขนมบัวลอย และหวานเย็น เป็นต้น 
 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2  
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน 
 
 
มาตรฐานที่ 3    
มีสุขภาพจิตและ            
มีความสุข 
 

2.2 ใช้มือ – ตา
ประสานสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

2.2.2. เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ 
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 

1. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
2. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

1.4.1 การใช้ภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างการเขียน 
ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 
(5) การท้างานศิลปะ 

1. แม่สีและการผสมสีจากแม่สี 
2. สีผสมขั้นที่ 3  
3. ความลับของสีด้า  
4. การท้าสีผสมอาหารจากพืช 
5. การท้าหวานเย็นจากสีธรรมชาติ 
6. การนับและแสดงจ้านวน       
1 - 15 
7. จ้าแนก จัดกลุ่ม 
8.  เรียงล้าดับสีอ่อนและแก่ 
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 8     
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.1 เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้บล็อก 
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
(1) การเคลื่อนไหวในการควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
1.2.2 การเล่น 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย  
กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/ 
มุมเล่นต่าง ๆ   
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 
1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
(2) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 9     
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค้า ด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ 
ของข้อความ 
 
 
 
 
 
9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบเขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง 
 

4. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ 
เรื่องท่ีฟังได้ 
 
 
 
 
 
 
5. อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค้า ด้วยการชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ 
จุดจบของข้อความได้ 
 
 
 
 
 
 
6. เขียนชื่อสีตามแบบ 
ในบัตรค้า 
 
 
 

1.4.1 การใช้ภาษา 
(2) การฟังและการปฏิบัติตามค้าแนะน้า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ 
 
 
 
 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร ค้า และข้อความ 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ 
เป็นค้าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(18) การเล่นเกมทางภาษา 
 
 
 
 
1.4.1 การใช้ภาษา 
(19) การเห็นแบบอบ่างการเขียน 
ที่ถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส  
และการเขียนอิสระ 
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 10    
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 มี
ความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ               
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต        
โดยใช้ประสาทสัมผัส 
 
10.1.2 จับคูแ่ละ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป 
 
 
10.1.3 จ้าแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 
 
10.1.4 เรียงล้าดับ
สิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ล้าดับ 
 
 

7. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ           
การเปลี่ยนแปลงของสี
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
 
 
8. จับคูแ่ละเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสี ภาพและ
จ้านวนได ้
 
 
 
 
9. จ้าแนกและจัดกลุ่มสี
ได้ 
 
 
 
10. เรียงล้าดับสีอ่อน
และแก่ อย่างน้อย 5 
ล้าดับได้ 
 
 

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด       
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด             
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(8) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ้าวัน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ 
การเรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร 
 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ          
การจ้าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ        
การเรียงล้าดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้้าหนัก ปริมาตร 
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 11    
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 ท้างานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

11. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
12. เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด 
และการร้อยวัสดุ 
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  
(1) การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และ       
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 12    
มีเจตคติท่ีดีต่อ       
การเรียนรู้ และ           
มีความสามารถ         
ในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสม
กับวัย 

12.1 มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
12.2 มี
ความสามารถ        
ในการแสวงหา
ความรู ้

12.1.2 กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 
 
 
 
12.2.1 ค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเอง 

13. กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น 
จนจบ 
 
 
 
14. ค้นหาค้าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย    
ด้วยตนเองได้ 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย                
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก            
ของสังคม 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
 
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด                
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเน          
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ 
การแสวงหาความรู้ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน้าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง
ง่ายๆ 
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วย                 
โลกสวยด้วยสีสัน 
ชั้นอนุบาลปีที่  3 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
1. เคลื่อนไหวร่างกายตามจนิตนาการ
ประกอบค้าสั่ง 
2. เคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบ 
เพลงเจ็ดวันเจ็ดส ี
3. เคลื่อนไหวร่างกายตามจนิตนาการ
ประกอบริบบิน้สีดา้ 
4. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง 
5. เคลื่อนไหวร่างกายตามจนิตนาการ
ประกอบเพลงรุ้งกินน้้า 
5. เคลื่อนไหวตามจินตนาการประกอบ
เพลงรุ้งกินน้้า 

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
1. แม่สีและการผสมสีจากแม่สี 
2. สีผสมขั้นที่ 3 
3. ความลับของสีด้า 
4. การท้าสีผสมอาหารจากพืช 
5. การท้าหวานเย็นจากสีธรรมชาติ 
 
 

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม 
 

การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
1. เกมจ้าแนกและจัดกลุ่มสี 
2. เกมจับคู่บัตรภาพค้ากับสัญลักษณ์ตัวอักษร 
3. เกมตารางสัมพันธ์ของสีกับกลุ่มสีที่ก้าหนด 
4. เกมจับคู่ภาพจ้านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละหนึ่ง 
5. เกมเรียงล้าดับหวานเย็นสีอ่อนและแก่ 

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
 
1. เกมวิ่งเปี้ยวธงส ี
2. เล่นน้้าเล่นทราย 
3. เล่นเครื่องเล่นสนาม 
4. เกมโยนบอลสีลงตะกร้า 
5. เกมวิ่งเก็บของ 

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 

1. ระบายสีจานกระดาษด้วยสีที่ผสมจากแม่สี 1 คู ่   
และประดับตกแต่งจานกระดาษด้วยเศษวัสดุ 
2. หยดสีและพับสี 
3. วาดรูปสามเหลี่ยมตามแบบและขูดสี 
4. วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีจากธรรมชาติ 
และเป่าสี 
5. วาดภาพหวานเย็นตามจินตนาการด้วยสีน้้า          
และท้าโมบายรูปสามเหลี่ยม 
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน 
 

วันที่ 
กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ เล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 
1 - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 

- เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ
ประกอบ 
ค้าสั่ง  

- แม่สีและการผสมสี 
จากแม่สี 
 

- ระบายสีจานกระดาษ
ด้วยสีที่ผสมจากแม่สี 1 
คู ่
- ประดับตกแต่งจาน
กระดาษด้วยเศษวัสดุ 

เล่นมุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน  
 

เกมวิ่งเปี้ยวธงสี เกมจ้าแนกและ        
จัดกลุ่มสี 
 

2 - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ 
เพลงเจ็ดวันเจ็ดสี 

- สีผสมขั้นที่ 3 - หยดส ี
- พับสี 

เล่นมุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน  

เล่นน้้าเล่นทราย เกมจับคู่บัตรภาพค้า  
กับสัญลักษณ์ตัวอักษร 

3 - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวร่างกาย 
ตามจินตนาการ
ประกอบริบบิ้นสีด้า 

- ความลับของสีด้า 
 
 

- วาดรูปสามเหลี่ยม 
ตามแบบ 
- ขูดสี 
 

เล่นมุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน 

เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมตารางสัมพันธ์ของสี
กับกลุ่มสีที่ก้าหนด 

4 - เคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- เคลื่อนไหวร่างกาย 
ตามข้อตกลง 

- การท้าสีผสมอาหาร
จากพืช 

- วาดภาพตาม
จินตนาการด้วยสี 
จากธรรมชาติ 
- เป่าสี 
 

เล่นมุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน  

เกมโยนบอลสี 
ลงตะกร้า 

เกมจับคู่ภาพจ้านวน            
ที่เพ่ิมขึ้นทีละหนึ่ง 

5 - เคลื่อนไหวพืน้ฐาน 
- เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงรุ้งกินน้้า 

- การท้าหวานเย็น 
จากสีธรรมชาติ 
 

- วาดภาพหวานเย็น
ตามจินตนาการด้วย     
สีน้้า 
- ท้าโมบายรูป
สามเหลี่ยม 

เล่นมุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน 

เกมวิ่งเก็บของ เกมเรียงล้าดับหวานเย็น
สีอ่อนและแก่ 
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  1  หน่วยที่ ๓๐ โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
 

 1. กิจกรรมพื้นฐานเด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนที่ในท่านั้นทันที 
2. ครูแบ่งเด็กเป็น 6 กลุ่ม คือ สีแดง สีเหลือง  
สีน้้าเงิน สีเขียว สีส้ม และสีม่วง โดยมีป้าย             
แขวนคอสีเดียวกันกับกลุ่มท่ีเด็กอยู่ 
3. ครอูธิบายและสาธิตวิธีการท้ากิจกรรม                
โดยเด็กต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ด้วยการให้เด็ก
จับกลุ่มกับเพ่ือนต่างสี เพ่ือให้เกิดสีใหม่ เช่น              
เมื่อครูสั่งว่า สีแดงรวมกับสีน้้าเงินเป็นสีม่วง                    
ให้เด็กท่ีอยู่กลุ่มสีแดง กลุ่มสีน้้าเงินและสีม่วงจับ
กลุม่รวมกัน ใครมีกลุ่มแล้วให้นั่งลง 
4. ท้ากิจกรรมซ้้ากับข้อ 3 ใหม่อีกแต่เปลี่ยนเป็น
สีใหม่บ้าง เช่น สีเหลืองรวมกับสีแดงเป็นสีส้ม    
สีน้้าเงินรวมกับสีเหลืองเป็นสีเขียว เป็นต้น 
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กพักผ่อน
อิริยาบถโดยนอนราบกับพ้ืน เพ่ือเตรียมปฏิบัติ
กิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. ป้ายแขวนคอ                 
สีต่างๆ 
3. นกหวีด 
 

สังเกต 
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ               
การเปลี่ยนแปลงของสี
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
 
2. ค้นหาค้าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย 
ด้วยตนเองได้ 

(1) การสังเกต
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ         
การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
(18) การมีส่วน
ร่วมในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
(3) การสืบเสาะ 
หาความรู้            
เพ่ือค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ 
 

แม่สีและการผสมสี 
จากแม่สี 
แม่สี คือ สีที่เมื่อเรา
น้ามาผสมกันแล้ว
เกิดสีใหม่ข้ึนมา  
แม่สี มีอยู่ 3 สี คือ 
สีแดง สีเหลือง และ 
สีน้้าเงิน 
สีที่เกิดจากการผสม
ของแม่สี 
สีแดง + สีเหลือง  
= สีส้ม 
สีเหลือง + สีน้้าเงิน 
= สีเขียว 
สีน้้าเงิน + สีแดง 
= สีม่วง 
 

1. ครูเปิดนิทานจากยูทูบเรื่องจุดสีกระจัด
กระจายให้เด็กดู  
2. เมื่อดูนิทานจบแล้วครูสนทนาซักถามเก่ียวกับ
เรื่องในนิทาน ดังนี้ 
  - นิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไร 
  - ในนิทานมีตัวละครอะไรบ้าง 
  - คุณยายแก้วน้าอะไรออกมาซัก และท้าไมถึง
ต้องซัก 
  - ท้าไมจุดสีจึงปลิวหายไปหมด 
  - คุณยายแก้วตามหาจุดสีเจอหรือไม่ เจอที่ไหน
บ้าง 
  - ถ้าเด็กๆเป็นคุณยายแก้วเด็กๆจะน้าจุดสีคืนมา
หรือไม่เพราะอะไร 
  - ถ้าหากเด็กๆ อยากจะให้มีจุดสีหลายๆสีเด็ก              
รู้ไหมต้องท้าอย่างไร 
3. ครูน้าแมส่ี 3 สีมาให้เด็กดู แล้วถามเด็กว่า 
หากเราอยากจะได้สีเพิ่มใหม่ โดยการน้าสี 3 สี             
นี้มาผสมกัน เด็กๆคิดว่าจะเกิดสีใหม่อะไรขึ้นบ้าง 
5. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มครู             
จะแจกแม่สีให้กลุ่มละ 3 ขวด กระดาษ 100 
ปอนด์กลุ่มละ 3 แผ่นและฟองน้้า 1 ชิ้น  
6. ครูให้เด็กน้าฟองน้้าชุบน้้าพอหมาด ทาไปบน
กระดาษให้เปียก  
  - กระดาษแผ่นที่ 1 ให้หยดสีแดงและสีน้้าเงิน           

1. นิทานเรื่องจุดสี
กระจัดกระจาย 
2. สีโปสเตอร์สีแดง 
สีเหลือง สีน้้าเงิน 
3. พู่กัน 
4. กระดาษ 100 
ปอนด์ 
5. ฟองน้้า 
 

สังเกต 
1. การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงของสี
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 
2. การค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

ลงไป ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี             
ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเป็นสีใหม่อะไร (เฉลยสีส้ม)  
  - กระดาษแผ่นที่ 2 ให้หยดสีเหลืองและสีน้้า
เงินลงไป ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่
เกิดข้ึนว่าเกิดเป็นสีใหม่อะไร (เฉลยสีเขียว)  
  - กระดาษแผ่นที่ 3 ให้หยดสีน้้าเงินและสีแดง            
ลงไป ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี                   
ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเป็นสีใหม่อะไร (เฉลยสีม่วง)  
7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าเมื่อน้าแม่สี                 
แต่ละสีมาผสมกันแล้วเกิดสีใหม่ดังนี้  
  - สีแดง ผสม สีเหลือง = ได้สีส้ม 
  - สีเหลือง ผสม สีน้้าเงิน = ไดส้ีเขียว 
  - สีน้้าเงิน ผสม สีแดง = ไดส้ีม่วง 
 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์  
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้ 
2. แสดงความพอใจใน
ผลงานและ

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(1) การรับรู้ และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ 
วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดง

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
ระบายสีจานกระดาษด้วยสีที่ผสมจากแม่สี 1 คู่
และประดับตกแต่งจานกระดาษด้วยเศษวัสดุ 
2. ครแูนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมสาธิตการท้างาน
ประดับตกแต่งจานกระดาษจากเศษวัสดุ 
3. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 
กิจกรรม  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน 

5. ครูน้าผลงานของเด็กทุกคนแสดงหน้าชั้นเรียน

1. จานกระดาษ 
2. สีโปสเตอร ์สีแดง 
สีเหลือง และสีน้้าเงิน 
3. จานส ี
4. พู่กัน 
5. เศษวัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น เมล็ด
ถั่วเขียว ถั่วด้า เมล็ด
ข้าวโพด ข้าวเปลือก  

สังเกต 
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานและ
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
(5) การท้างาน
ศิลปะ 
 

เพ่ือให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของตนเองและ          
ของเพ่ือนๆ 
 

ความสามารถ             
ของตนเองและผู้อื่น 
 

กิจกรรมเล่นตามมุม 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 
 

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ           
การสร้างจาก           
แท่งไม้บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตาม 
มุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ     
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 
 
 
 

 1. ครูแนะน้าการเล่นการปฏิบัติตนในการเล่น
ตามมุมต่างๆตามข้อตกลง 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม 
เช่น 
- มุมธรรมชาติศึกษา    - มุมหนังสือ           
- มุมบล็อก               - มุมเกมการศึกษา    
- มุมบทบาทสมมติ      - มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
3. เด็กเล่นตามมุมอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
1. เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้ 
 
 
 
 
 
 
2. กระตือรือร้นใน   
การเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(4) การเล่นนอก
ห้องเรียน 
(2) การเล่นและ
ท้างานรว่มกับผู้อ่ืน 
(5) การเคลื่อนไหว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับและพ้ืนที่ 
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

 1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยการเดิน 
การกระโดด การวิ่ง การคลานและก้มตัวลง             
แตะข้อเท้าสลับซ้ายขวา  10 ครั้ง 
2. เด็กและครูสนทนา ร่วมกันเกี่ยวกับการเล่น
เกมวิ่งเปี้ยวธงสี โดยครูอธิบายวิธีการเล่น      ให้
เด็กฟัง  ดังนี้ 
   ๒.1 แบ่งเด็กเป็น 3 ทีม  ให้เด็กยืนเป็นแถว
ตอน ครูแจกธงสีให้เด็กคนที่ยืนหัวแถวแต่ละทีม
ถือไว้ แล้วน้าเสาหลักไปตั้งฝั่งตรงข้ามให้ตรงกับ
แถวของแต่ละทีม 
   ๒.2 ครูให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้เด็กคนที่ยืนอยู่
หัวแถวของแต่ละทีม วิ่งถือธงไปอ้อมหลักแล้ววิ่ง
กลับมาส่งธงสีให้กับเพ่ือนคนที่ยืนถัดมา เมื่อส่งธง
แล้วก็วิ่งไปต่อทา้ยแถว  คนต่อไปเมื่อได้ธงแล้ว  
ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนแรก ท้าเช่นนี้เรื่อยไป         
จนครบทุกคน 
    ๒.3 ทีมใดที่เล่นครบทุกคนแล้วให้นั่งลง 
พร้อมกับพูดค้าว่าเฮดังๆพร้อมกัน ทีมที่เล่น          
ครบทุกคนและนั่งลงเป็นทีมแรกถือว่าเป็นผู้ชนะ 
3. เมื่อหมดเวลา เด็ก ๆ เก็บอุปกรณ ์และ     
เข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน 
 
 
 

1. ธงสีเขียว สสี้ม 
และสีม่วง 
2. นกหวีด 
3. เสาหลัก 
 

สังเกต 
1. การเล่นหรือ
ท้างานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 
2. ความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้น 
จนจบ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
จ้าแนกและจัดกลุ่มสีได้ 
 
 

(5) การคัดแยก 
การจัดกลุ่ม และ
การจ้าแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 

ความสัมพันธ์ของ
แม่สีและสีผสม 
กับภาพสี 

1. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ             
เล่นเกมจ้าแนกและจัดกลุ่มสี 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 
1 กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ  
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจ้าแนก              
และจัดกลุ่มสี 
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ี                 
หลังเลิกเล่นแล้ว 

1. เกมจ้าแนกจัด
กลุ่มสี 
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม 

สังเกต 
การจ้าแนกและ 
จัดกลุ่มสี 
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  2  หน่วยที่ ๓๐ โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(1) การฟังเพลง 
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ 
ผ่านภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
 

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหว 
แบบไม่เคลื่อนที่ เช่น ก้มตัวไปด้านล่าง เงยหน้า
ขึ้นข้างบน ยืดตัวให้สูง ย่อตัวให้ต่้า ฯลฯ และ
แบบเคลื่อนที่ เช่น วิ่งทางซ้าย - ขวา เดินด้วย
ปลายเท้าไปข้างหน้า - ข้างหลัง ฯลฯ ประกอบ
จังหวะที่ครูเคาะ และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด               
ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ครูสนทนาแนะน้าเพลงเจ็ดวันเจ็ดสี เด็กและ
ครูร่วมกันร้องเพลงเจ็ดวันเจ็ดสี และปรบมือ
ประกอบจังหวะเพลง 
3. จัดกลุ่มเด็กตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่ม
ออกแบบท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ตามจินตนาการโดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
- เด็กๆใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบใดแทนสี            
ในเนื้อเพลง 
- เด็กๆจะออกแบบท่าทางอย่างไรที่สามารถ 
ใช้การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ีและการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ประกอบเพลง 
4. เด็กแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม 
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพ่ือเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลงเจ็ดวันเจ็ดสี 
3. เพลงบรรเลง 
 

สังเกต 
การเคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย 
และแปลกใหม่ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. ค้นหาค้าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
ได้ 
 
 
 
2. เขียนชื่อสีตามบัตรค้า
ที่ก้าหนดได้ 

(18) การมีส่วน
ร่วมในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 
(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง 
(20) การเขียน
ร่วมกันตามโอกาส 
และการเขียนอิสระ 
 

สีผสมขั้นที่ 3  
สีผสมขั้นที่ 3 คือ
การผสมสีระหว่าง
แม่สีกับสีผสมข้ันที่ 
2 แล้วเกิดเป็นสี
ใหม่ เช่น  
สีแดง + สีส้ม      
= สีส้มแดง 
สีเหลือง + สีเขียว 
= สีเขียวเหลือง 
สีน้้าเงิน + สีม่วง  
= สีม่วงน้้าเงิน 
 

1. ครูสนทนาซักถามทบทวนเรื่องการผสมสีจาก
แม่สีที่ได้ท้าเม่ือวาน ดังนี้ 
  - สีแดง ผสม สีเหลือง เกิดเป็นสีอะไร 
  - สีเหลือง ผสม สีน้้าเงิน เกิดเป็นสีอะไร 
  - สีน้้าเงิน ผสม สีแดง เกิดเป็นสีอะไร 
2. ครเูตรียมแม่สีมา 3 สีและสีผสมมาอีก 3 สี 
แจกให้ทุกกลุ่มๆละ 1 ชุด 
3. ให้เด็กแต่ละกลุ่มน้าแม่สีและสีผสมมาผสม
เป็นสีขั้นที ่3 ตามค้าสั่งของครูดังนี้ 
    ๓.๑  ผสมสีแดง สีส้ม แล้วหาค้าตอบว่าเกิด             
สีอะไร โดยระบายสีที่ผสมได้ลงในกระดาษ  
100 ปอนด ์ครูให้บัตรค้า สีส้มแดง แล้วให้เด็ก
ลอกชื่อสี  ตามแบบลงในมุมกระดาษด้านขวา 
   ๓.2  ผสมสีเหลือง สีเขียว แล้วหาค้าตอบว่า
เกิดสีอะไร โดยระบายสีที่ผสมได้ลงในกระดาษ 
100 ปอนด์ ครูให้บัตรค้า สีเขียวเหลือง แล้วให้
เด็กลอกชื่อสีตามแบบลงในมุมกระดาษด้านขวา 
   3.๓  ผสมสีน้้าเงิน สีม่วง แล้วหาค้าตอบว่า 
เกิดสีอะไร โดยระบายสีที่ผสมได้ลงในกระดาษ 
100 ปอนด์ ครูให้บัตรค้า สีม่วงน้้าเงิน แล้วให้
เด็กลอกชื่อสีตามแบบลงในมุมกระดาษด้านขวา 
4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่าเมื่อน้าแม่สีผสมกับ 
สีผสมขั้นที่ 2 แล้วเกิดสีใหม่เรียกว่าสีผสมขั้นที่ 3 
ดังนี้  

1. สีโปสเตอร์สีแดง 
สีเหลือง และสีน้้าเงิน 
2. สีผสมขั้นที่ 2 สี
ส้ม สีเขียวและสีม่วง 
3. กระดาษ 100 
ปอนด์ 
4. พู่กัน 
5. จานส ี
6. แก้วน้้า 
7. บัตรค้า 
 - สีส้มแดง 
 - สีเขียวเหลือง 
 - สีม่วงน้้าเงิน 
 

สังเกต 
1. การค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง 
2. การเขียนชื่อสี 
ตามบัตรค้าที่ก้าหนด 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

  - สีแดง ผสม สีส้ม = ไดส้ีส้มแดง 
  - สีเหลือง ผสม สีเขียว= ไดส้ีเขียวเหลือง 
  - สีน้้าเงิน ผสม สีม่วง = ไดส้ีม่วงน้้าเงิน 
 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมีการดัดแปลง 
แปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้ 
2. แสดงความพอใจ            
ในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 
 
 
 
 
 

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 
(1) การรับรู้ และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ 
วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
(5) การท้างาน
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
หยดสีและพับสี 
2. ครูแนะน้าอปุกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมสาธิตการหยดสีและ
พับสีด้วยสีผสมข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 
3. เด็กท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม 
ตามความสนใจ  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
พร้อมเล่าผลงาน 
5. ครูน้าผลงานของเด็กทุกคนแสดงหน้าชั้นเรียน
เพ่ือให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของตนเองและของ
เพ่ือนๆ 
 

1. กระดาษ เอ 4  
ส้าหรับ 2 กิจกรรม 
2. สีผสมขั้นที่ 2 
และข้ันที่ 3 
3. หลอดหยด 
4. จานสี 
  

สังเกต 
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมี          
การดัดแปลง            
แปลกใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 
2. การแสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเล่นตามมุม 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ  
การสร้างจากแท่ง
ไม้บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ/์   
มุมเล่นต่าง ๆ     
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

 1. ครูแนะน้าการเล่นการปฏิบัติตนในการเล่น
ตามมุมต่างๆตามข้อตกลง 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม 
เช่น 
- มุมธรรมชาติศึกษา    - มุมหนังสือ           
- มุมบล็อก               - มุมเกมการศึกษา    
- มุมบทบาทสมมติ      - มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
3. เด็กเล่นตามมุมอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์ 
ในห้องเรียน 

สังเกต 
เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(4) การเล่นนอก
ห้องเรียน 
(2) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 

 1. เด็กและครูยืนเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่น
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ กระโดดตบ แตะสลับ 
หมุนเอว หมุนไหล่ สลัดมือ วิ่งอยู่กับที่ 
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นน้้า  
เล่นทราย แนะน้าการเล่นน้้าเล่นทรายอย่างถูกวิธี
ให้เด็กทราบ 
3. เด็กเล่นน้้าเล่นทราย ตามความสนใจ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กท้าความสะอาด เก็บอุปกรณ์
ในการแล่นและท้าความสะอาดร่างกายก่อน 
เข้าชั้นเรียน 

1. อุปกรณ์การเล่น
น้้า เช่น ขวด
พลาสติก เรือยาง 
กรวย ช้อน ฯลฯ 
2. อุปกรณ์เล่นทราย 
เช่น แบบพิมพ์ทราย 
ที่ตักทราย รถขน
ทราย ช้อนตักทราย 
ฯลฯ 
3. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
อ่านภาพสัญลักษณ์  
ค้า ด้วยการชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ 
จุดจบของข้อความได้ 

(13) การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร ค้า และ
ข้อความ 
(16) การสังเกต
ตัวอักษรที่ประกอบ
เป็นค้าผ่านการอ่าน
หรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
(18) การเล่นเกม
ทางภาษา 

ความสัมพันธ์ของ
บัตรภาพค้ากับ
สัญลักษณต์ัวอักษร 

1. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมจับคู่บัตรภาพค้ากับสัญลักษณ์ตัวอักษร 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 
1 กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ  
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่บัตร
ภาพค้ากับสัญลักษณ์ตัวอักษร 
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ีหลังเลิก
เล่นแล้ว 

1. เกมจับคู่บัตรภาพ
ค้ากับสัญลักษณ์ 
ตัวอักษร 
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม 

สังเกต 
การอ่านภาพ
สัญลักษณ์ค้าด้วยการ
ชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและ 
จุดจบของข้อความ 
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  3  หน่วยที่ ๓๐ โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย 
และแปลกใหม่ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์ 
(1) การฟังเพลง 
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 

 1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว 
แบบไม่เคลื่อนที่ เช่น เหยียดเท้า บิดตัวไปมา 
ส่ายสะโพก นั่งลง ลุกขึ้น ฯลฯ และแบบเคลื่อนที่ 
เช่น เดินด้วยส้นเท้าไปข้างหน้า-ข้างหลัง กระโดด
ไปทางซ้าย-ทางขวา ฯลฯ 
2. ครสูนทนาแนะน้ากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นสีด้าให้เด็กฟัง 
โดยให้เด็กยืนอิสระรอบๆห้องเรียน เมื่อได้ยิน
เสียงเพลงบรรเลงให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย 
ตามจินตนาการประกอบริบบิ้นสีด้าไปรอบๆห้อง
ตามจังหวะช้า – เร็ว และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด
ให้เด็กหยุดเคลื่อนไหวทันที และฟังค้าสั่งจากครู
ดังนี้  
   - รวมกลุ่ม 3 คนและชูริบบิ้นสีด้าเหนือศีรษะ 
   - รวมกลุ่ม 4 คนและนั่งลง 
   - รวมกลุ่ม 5 คนและสะบัดริบบิ้นสีด้าไปมา 
   - รวมกลุ่ม 6 คนและวางริบบิ้นสีด้าลงที่พ้ืน 
     ฯลฯ 
3. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เด็กพักผ่อน
กล้ามเนื้อในท่าที่สบาย ก่อนปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลงบรรเลง 
3. ริบบิ้นสีด้า 
 

สังเกต 
เคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ               
การเปลี่ยนแปลงของสี        
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
 
2. ค้นหาค้าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเองได้ 

(1) การสังเกต
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ         
การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
(18) การมีส่วน
ร่วมในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วม
ในการรวบรวม
ข้อมูลและน้าเสนอ
ข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่ายๆ 

ความลับของสีด า 
สีด้าเกิดจากการ
รวมกันของสี
หลายๆ สี ซึ่งสังเกต 
ได้จากการทดลองที่
ใช้น้้าเป็นตัวละลาย
แยกสีต่าง ๆ บน
กระดาษกรอง โดย
สีที่สามารถละลาย
น้้าได้ดีจะซึมไปได้
ไกลจนถึง
ขอบกระดาษกรอง 
ส่วนสีที่ละลายน้้า
ได้ไม่ดีจะซึมอยู่
บริเวณตรงกลาง
เท่านั้น 

1. ครูน้ำน ้ำสีด้ำมำให้เด็กดู แล้วถำมเด็กว่ำนี คือ
น ้ำอะไรเอ่ย เด็กๆตอบค้ำถำม ครูยังไม่เฉลย
ค้ำตอบว่ำคือน ้ำอะไร 
2. เด็กวาดภาพคนละ 1 ภาพ แล้วระบายสีภาพ
ด้วยสีน้้าและให้เด็กล้างพู่กันก่อนเปลี่ยนสีทุกครั้ง 
3. เมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้ว ครูให้เด็กสังเกต       
น้้าในแก้วที่ใช้ล้างพู่กันว่าน้้าในแก้วเป็นสีอะไร 
และท้าไมจึงเป็นเช่นนั้น เด็กอยากรู้หรือไม่หาก
อยากรู้ว่าท้าไมเราต้องไปทดลองท้าดู 
4. ครบูอกเด็กว่า วันนี้เราจะท้าการทดลองว่าสี
แต่ละสีที่เรามองเห็นอยู่นั้น แท้จริงมีสีอะไรซ่อน
อยู่ในสีเหล่านั้นบ้าง ครแูนะน้าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆพร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้งาน 
5. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการทดลองร่วมกันกับ
เด็กตามล้าดับขั้นตอนดังนี้ 
   5.1 เตรียมกระดาษกรองคนละ 1 แผ่น         
ใช้ปากกาเมจิกสีด้าวาดภาพหรือระบายสี ตรง
กลางแผ่น หงายฝาขวดขึ้น น้ากระดาษกรองที่
ระบายสีแล้ววางไว้ด้านบนต่อจากนั้นให้ใช้หลอด
หยด หยดน้้าทีละหยดตรงกลางกระดาษกรอง 

1. แก้วน้้า 
2. สีน้้า 
3. พู่กัน 
4. กระดาษ เอ 4 
5. ปากกาเมจิก 
6. กระดาษกรองรูป
วงกลม 
7. ฝาขวดแก้ว 
8. หลอดหยด 
 

 

สังเกต 
1. การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบ            
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 
2. การค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กระดาษกรองจะดูดซึมและแพร่สีออกไปเป็นรูป
วงกลมเมื่อน้้าซึมไปหาภาพวาดจะพาน้้าหมึกไป
ด้วย ท้าให้สีด้าของปากกาเมจิกถูกแยกเป็นสีต่าง 
ๆ จนเกิดเป็นวงกลมหลากสี 
   5.2 ครูแจกกระดาษกรองแผ่นใหม่ให้เด็กลอง
เปลี่ยนเป็นสีอื่นๆมาทดลองดูบ้าง ว่าในสีต่างๆ
เหล่านั้นจะมีสีอะไรซ่อนอยู่บ้าง 
   5.3 ครูถามเด็กว่าเห็นอะไรบ้างและสนทนา
กับเด็กถึงการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ แล้วให้เด็ก
แสดงความคิดเห็น  
6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการทดลอง
เรื่อง ความลับของสีด้า  สีด้าเกิดจากการรวมกัน
ของสีหลาย ๆ สี ซึ่งสังเกต ได้จากการทดลองท่ีใช้
น้้าเป็นตัวละลายแยกสีต่าง ๆ บนกระดาษกรอง 
โดยสีที่สามารถละลายน้้าได้ดีจะซึมไปได้ไกล
จนถึงขอบกระดาษกรอง ส่วนสีที่ละลายน้้าได้ไม่
ดีจะซึมอยู่บริเวณตรงกลางเท่านั้น 
7. ให้เด็กวาดภาพระบายสีบันทึกผลการทดลอง
แล้วออกมาเล่าให้เพ่ือนๆและครูฟัง 
8. เด็กช่วยกันจัดเก็บสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน
ต่างๆ เข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์  
1. เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 
2. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้ 
 
 
 
 
 

(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง 
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 
(1) การรับรู้ และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ 
วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
 

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
วาดรูปสามเหลี่ยมตามแบบและขูดสี 
2. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมสาธิตการเขียน     
รูปสามเหลี่ยมตามแบบ ดังนี้ 
  ๒.1 ครูแจกกระดาษแบบรูปสามเหลี่ยมที่มี
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้เด็กทุกคน 
  ๒.2 เด็กเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบที่ก้าหนด
และระบายสีให้สวยงาม 
3. ครูสาธิตการขูดสี ตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๓.๑ ระบายสีเทียนหลายๆสีไปให้เต็ม
หน้ากระดาษ 
  ๓.2 แลว้น้าสีโปสเตอร์สีด้ามาระบายทับไปให้
ทั่วกระดาษ  
  ๓.3 ทิ้งให้สีด้าแห้ง(อย่าทิ้งไว้นานจนเกินไป
เพราะสีด้าจะขูดไม่ออก) เมื่อสีด้าแห้งแล้วให้น้า
ไม้เสียบลูกชิ้นมาขูดหรือวาดภาพลงไปบนสีด้า
ตามจินตนาการ 
4. เด็กท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม 
ตามความสนใจ  
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
พร้อมเล่าผลงาน 
6. ครูน้าผลงานของเด็กทุกคนแสดงหน้าชั้นเรียน
เพ่ือให้เด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและเพ่ือนๆ 

1. กระดาษแบบรูป
สามเหลี่ยม 
2. ดินสอ 
3. สีไม ้
4. กระดาษ A4  
5. สีเทียน 
6. สีโปสเตอร์สีด้า 
7. พู่กัน 
8. จานสี 
9. ไม้เสียบลูกชิ้น 
 

สังเกต 
1. การเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
2. การสร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเล่นตามมุม 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ  
การสร้างจากแท่ง
ไม้บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตาม 
มุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ     
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

 1. ครูแนะน้าการเล่นการปฏิบัติตนในการเล่น
ตามมุมต่างๆตามข้อตกลง 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม 
เช่น 
- มุมธรรมชาติศึกษา    - มุมหนังสือ           
- มุมบล็อก               - มุมเกมการศึกษา    
- มุมบทบาทสมมติ      - มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
3. เด็กเล่นตามมุมอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

- มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(5) การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ 
(4) การเล่นนอก
ห้องเรียน 
(2) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 

 1. เด็กยืนเป็นรูปวงกลมแล้วเตรียมความพร้อม
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ วิ่งอยู่กับที่ วิ่งสไลด์
ซ้าย - ขวา กระโดดกบไปข้างหน้า-หลัง  
2. ครูสร้างข้อตกลงข้อควรระวังในการเล่นเครื่อง 
เล่นสนาม แนะน้าการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ถูกวิธีให้เด็กทราบ 
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน 

1. เครื่องเล่นสนาม 
2. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและ 
ความเหมือนของสีได้ 

(13) การจับคู่  
การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับ 
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ ความยาว/
ความสูง น้้าหนัก 
ปริมาตร 
 
 

ความสัมพันธ์ของสี
กับกลุ่มสีที่ก้าหนด 

1. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมตารางสัมพันธ์ของสีกับกลุ่มสีที่ก้าหนด 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 
1 กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ  
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน                
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมตาราง
สัมพันธ์ของสีกับกลุ่มสีที่ก้าหนด 
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ีหลังเลิก
เล่นแล้ว 
 

1. เกมตารางสัมพันธ์
ของสีกับกลุ่มสีที่
ก้าหนด 
2. เกมการศึกษา           
ชุดเดิม 

สังเกต 
การจับคูแ่ละ
เปรียบเทียบ          
ความแตกต่างและ
ความเหมือนของสี 
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  4  หน่วยที่ 30  โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทาง            
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย           
และแปลกใหม่ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(1) การฟังเพลง 
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
 

 1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
2. ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม คือ  
กลุ่มใบเตย กลุ่มดอกอัญชัน กลุ่มขมิ้น และ 
กลุ่มแตงโม ครูแจกภาพให้เด็กคนละ 1 แผ่น 
ตามชื่อกลุ่มที่เด็กอยู่ 
3. ครอูธิบายและสาธิตวิธีการท้ากิจกรรม โดยให้
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบ
เพลงบรรเลง เมื่อเพลงหยุดเด็กต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ด้วยการมาจับกลุ่มรวมกันตามภาพ  
ใครมีกลุ่มแล้วให้นั่งลง 
4. ท้ากิจกรรมซ้้าข้อ 3 ใหม่อีกซ้้า 2 - 3 ครั้ง 
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กพักผ่อน
อิริยาบถโดยนอนราบกับพ้ืน เพ่ือเตรียมปฏิบัติ
กิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2.  ป้ายภาพใบเตย 
ดอกอัญชัน ขม้ิน 
และแตงโม 
3. นกหวีด 
 

สังเกต 
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ  
การเปลี่ยนแปลงของ 
สีจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้ 
2. ค้นหาค้าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆโดย 
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้ 

(1) การสังเกต
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ         
การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
(17) การคาดเดา
หรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วน
ร่วมในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วม
ในการรวบรวม
ข้อมูลและน้าเสนอ

การท าสีผสม
อาหารจากพืช 
สีผสมอาหารจาก
พืช คือ สีที่เรา
สามารถสกัดได้จาก
พืชหลายสี เป็นสีที่
ปลอดภัยและไม่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ได้แก่ 
1. สีเขียวจาก
ใบเตย  
2. สีน้้าเงินจาก
ดอกอัญชัน  
3. สีเหลืองจาก
ขม้ิน หรือฟักทอง 
4. สีแดงจากแตงโม 
 

1. ครนู้าภาพ ขนมไทย เช่น ขนมอาลัว ขนมชั้น 
ขนมลูกชุบ ขนมน้้าดอกไม้ ฯลฯ มาติดไว้ที่ป้าย
นิเทศ และเอากระดาษท่ีมีตัวเลข 1 – 15      
มาปะทับไม่ให้เห็นภาพขนมด้านหลัง  
2. ให้เด็กนับจ้านวน 1 - 15 แล้วถามเด็กว่า 
เด็กๆ อยากรู้ไหมว่าด้านหลังตัวเลขนี้มีภาพอะไร
ซ่อนอยู่ 
3. เด็กอาสาสมัครออกมาเปิดบัตรตัวเลขทีละใบ
แล้วให้เพ่ือนๆช่วยกันทายว่าภาพข้างหลังบัตร
ตัวเลขคือภาพอะไร  
4. เปิดบัตรตัวเลขออกให้หมดให้เด็กดูว่าภาพที่
ทายไว้ถูกหรือไม่ ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับภาพ
ดังนี้ 
 - ขนมแต่ละชนิดมีสีอะไรบ้าง 
 - สีที่น้ามาใส่ในขนมน่าจะเป็นสีชนิดใด 
 - สีเหล่านี้คิดว่าน่าจะได้มาจากวัสดุอะไรบ้าง 
5. ครูสนทนากับเด็กๆว่าสีที่ใส่ในขนมต่างๆ
เหล่านี้เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยการได้มา
จากพืช 
6. ครูน้าตะกร้าที่ใส่พืช ต่างๆ ดังนี้ 1. ใบเตย 2. 
ดอกอัญชัน 3. ขม้ิน 4 แตงโม มาวางไว้หน้าห้อง 
และหยิบพืชเหล่านั้นให้เด็กดูว่าสิ่งเหล่านั้นมีชื่อ
ว่าอะไร 
7. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่ม

1. ภาพขนมไทย          
ที่มีบัตรภาพตัวเลข          
1 - 15 ปะทับไว้ 
2. ใบเตย 
3. ดอกอัญชัน 
4. ขม้ิน 
5. แตงโม 
6. มีด 
7. เครื่องปั่น 
8. กระชอน 
9. แก้วน้้าใส 
10. ตะกร้า 
11. พู่กัน 
12. กระดาษแบบ
บันทึกผลการทดลอง 

สังเกต 
1. การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบ            
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของ        
สิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
2. การค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

ข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่ายๆ 
 
 

ส่งตัวแทนออกมาหยิบตะกร้าที่อยู่หน้าห้อง       
ไปกลุ่มละ 1 ตะกร้า  
8. ครูบอกเด็กว่าวันนี้ครูจะให้เด็กท้าสีผสม
อาหารจากพืชเหล่านี้ ครูให้แต่ละกลุ่มลอง
คาดคะเนสีที่จะได้จากพืชที่ได้ไป 
9. เด็กทดลองท้าสีผสมอาหารจากพืชดังนี้ 
กลุ่ม 1 หั่นใบเตยเป็นฝอย ปั่นกับน้้าสะอาด
จากนั้นแล้วกรองเอาแต่น้้า 
กลุ่ม 2 น้าดอกอัญชันมาล้างให้สะอาดขย้าเบา ๆ 
กับน้้าเล็กน้อยแล้วกรอง 
กลุ่ม 3 น้าขมิ้นมาปอกเปลือก แล้วน้าไปปั่นกับ
น้้าสะอาด จากนั้นแล้วกรองเอาแต่น้้า 
กลุ่ม 4 ปอกแตงโมเอาเมล็ดออกหั่นเป็นชิ้นเล็ก
แล้วน้าไปปั่น 
10. เด็กแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลการทดลอง             
โดยการน้าสีผสมอาหารที่ได้มาระบายลงไป             
ในแบบบันทึกผลการทดลอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 
กลุ่ม ชื่อ พืช สีที่ได้ 

1 
  

2 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

 
11. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการท้าสีผสม
อาหารที่ได้จากพืชเป็นสีตามธรรมชาติ 
 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้นได้ 

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 
(1) การรับรู้ และ
แสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ 
วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดง

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีจากสีธรรมชาติ
และเป่าสี 
2. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
3. เด็กท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม 
ตามความสนใจ  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

1. กระดาษ เอ 4  
ส้าหรับ 2 กิจกรรม 
2. สีจากธรรมชาต ิ
3. พู่กัน 
4. จานส ี
5. แก้วน้้า 
6. สีโปสเตอร์ 
7. หลอดกาแฟ 

สังเกต 
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมี        
การดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

2. แสดงความพอใจ         
ในผลงานและความสามารถ 
ของตนเองและผู้อื่น 
 

ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
(๕) การท้างาน
ศิลปะ 
 
 

พร้อมเล่าผลงาน 
5. ครูน้าผลงานของเด็กทุกคนแสดงหน้าชั้นเรียน
เพ่ือให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของตนเองและ           
ของเพ่ือน 
 

2. การแสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

กิจกรรมเล่นตามมุม 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(1) การเล่น           
เครื่องเล่นสัมผัส
และการสร้าง          
จากแท่งไม้บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล                
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตาม 
มุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ     
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 
 
 

 1. ครูแนะน้าการเล่นการปฏิบัติตน                  
ในการเล่นตามมุมต่างๆตามข้อตกลง 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม 
เช่น 
- มุมธรรมชาติศึกษา    - มุมหนังสือ           
- มุมบล็อก               - มุมเกมการศึกษา    
- มุมบทบาทสมมติ      - มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
3. เด็กเล่นตามมุมอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์           
ในห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
1. เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้ 
2. กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(1) การเคลื่อนไหว
ในการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพ้ืนที่ 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(4) การเล่นนอก
ห้องเรียน 
(2) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

 1. เด็กยืนเป็นรูปวงกลมแล้วเตรียมความพร้อม
ร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้ ย่้าเท้า หมุนไหล่  
หมุนแขน แกว่งแขน 
2. ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน                
ตามความเหมาะสม 
3. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกมโยนบอลสีลงตะกร้า 
ที่ถูกต้องดังนี้ 
   ๓.1 เด็กแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน 
   ๓.2 ครูแจกบอลสีให้เด็กทุกคนตามสีที่เด็กอยู่ 
   3.๓ ครูน้าตะกร้าไปตั้งไว้ฝั่งตรงข้ามแถว             
ของเด็กแต่ละกลุ่ม 
   ๓.4 ให้เด็กคนที่ยืนหัวแถวของแต่ละสี             
โยนบอลสีไปให้ลงตะกร้าที่อยู่หน้าของแถวตน 
เมื่อโยนบอลสีไปแล้วให้ไปต่อท้ายแถว 
   ๓.5 เด็กคนต่อมาปฏิบัติเช่นเดียวกับเด็ก               
คนแรก ท้าเช่นนี้จนครบทุกคน เสร็จแล้วนับ
จ้านวนบอลสีกลุ่มใดมีบอลสีอยู่ในตะกร้า               
มากทีสุ่ดเป็นฝ่ายชนะ 
๔. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ เข้าแถว                 
ท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน 
 
 
 
 

1. บอลสีหลายๆสี
ตามจ้านวนกลุ่มและ
เท่ากับจ้านวนเด็ก 
2. ตะกร้า 
2. นกหวีด 

สังเกต 
1. การเล่นหรือ
ท้างานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 
2. ความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้น                 
จนจบ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสี ภาพและ
จ้านวนได ้

(๑๓) การจับคู่  
การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้้าหนัก 
ปริมาตร 
(8) การนับและ
แสดงจ้านวน 
สิ่งต่างๆใน 
ชีวิตประจ้าวัน 

ความคิดรวบยอด
เรื่องจ้านวนและ
การเพ่ิม 

1. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ             
เล่นเกมจับคู่ภาพจ้านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละหนึ่ง 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม                 
ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหมไ่ปเล่น              
กลุ่มอ่ืนๆ  เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน    
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละหนึ่ง 
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ี                  
หลังเลิกเล่นแล้ว 

1. เกมจับคู่ภาพ
จ้านวนที่เพ่ิมข้ึน                
ทีละหนึ่ง 
2. เกมการศึกษา            
ชุดเดิม 

สังเกต 
การจับคูแ่ละ
เปรียบเทียบ                
ความแตกต่างและ
ความเหมือนของสี 
ภาพและจ้านวน 
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่  5  หน่วยที่ ๓๐ โลกสวยด้วยสีสัน  ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 
เคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ได้ 

(1) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่ 
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(1) การฟังเพลง 
การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
 

 1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในท่าพ้ืนฐาน  เช่น ก้าวชิดก้าว และเขย่งก้าว
กระโดดไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ                  
ที่ครูเคาะโดยไม่ชนกันเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด  
ให้เด็กหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที 
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงรุ้งกินน้้า และ
ปรบมือประกอบจังหวะเพลง 
3. ให้เด็กร้องเพลงรุ้งกนิน้้า ตามครูทีละวรรค  
2 – 3 ครั้ง หรือจนเด็กส่วนใหญ่จ้าได้ 
4. แบ่งกลุ่มเด็กให้ได้ 7 กลุ่มๆละ 1 สี แจก
ริบบิ้นให้เด็กคนละ 1 เส้น (กระจายให้ครบ 7 สี) 
5. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมริบบิ้นสี 
ตามจินตนาการประกอบเพลงรุ้งกินน้้า เมื่อเพลง
จบให้เด็กรวมกลุ่มกันตามสีของสายรุ้ง พร้อมกับ
น้าริบบิ้นสีมาเรียงโค้งเป็นสายรุ้งโดยเรียงล้าดับ
ตามเนื้อเพลง 
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพ่ือเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
 
 
 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลงรุ้งกินน้้า 
3. ริบบิ้นสี 7 ส ี
 
 

สังเกต 
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง 
กับเรื่องที่ฟังได้ 
 
 
 
 
 
2. กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 
 

(2) การฟังและการ
ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า 
(๓) การฟังเพลง 
นิทาน ค้าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและ
ความต้องการ 
 (3) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

การท าหวานเย็น 
จากสีธรรมชาติ 
สีธรรมชาติสามารถ
น้ามารับประทาน
ได ้เช่น สีเขียวจาก
ใบเตย  สีน้้าเงิน
จากดอกอัญชัน          
สีแดงจากแตงโม 
และสีเหลืองจาก 
น้้าเก๊กฮวย โดยการ
น้ามาผสมใส่ลงไป
ในอาหารท้าให้
อาหารมีสีสัน
สวยงามและ           
น่ารับประทาน       
มากยิ่งขึ้น เช่น 
ขนมชั้น วุ้นสี และ
ท้าหวานเย็น เป็น
ต้น 

1. ครูน้าหวานเย็นใส่ภาชนะมีผ้าคลุมไว้ แล้วให้
เด็กทุกคนออกมาคล้าสิ่งของที่อยู่ในภาชนะว่า 
คืออะไร รู้สึกอย่างไร โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อเด็ก
คล้าแล้วให้กลับไปนั่งที่และห้ามพูดอะไรจนกว่า
เพ่ือนทุกคนจะคล้าเรียบร้อยแล้ว  
2. เมื่อเด็กทุกคนคล้าสิ่งที่อยู่ในภาชนะเสร็จแล้ว 
ครูถามค้าถามดังนี้ 
 - ของที่อยู่ในภาชนะมีลักษณะอย่างไร        
รู้สึกอย่างไร  
 - เด็กๆคิดว่าคืออะไร 
3. ครูน้าสิ่งของที่อยู่ในภาชนะขึ้นมาให้เด็กดูว่า 
คืออะไร พร้อมกับบอกว่าวันนี้ครูจะให้เด็กท้า   
หวานเย็นสีสวยๆจากน้้าสีที่ได้จากธรรมชาติ 
4. ครแูนะน้าอุปกรณ์และขั้นตอนในการท้า 
หวานเย็น ดังนี้ 
  4.1 ครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์          
การท้าหวานเย็น 
  4.2 ครูให้เด็กน้าน้้าใบเตย น้้าดอกอัญชัน           
น้้า เก๊กฮวย และน้้าแตงโม ใส่ลงไปในถุง และ 
มัดปากถุงให้เรียบร้อย 
  4.3 น้าน้้าแข็งมาเทใส่กะละมัง ใส่เกลือเม็ด         
ลงไป เอาถุงหวานเย็นใส่ลงไปในกะละมัง             
เอาน้้าแข็งและเกลือใส่เพิ่มลงไปอีก 

1. ภาชนะมีผ้าคลุม 
2. น้้าใบเตย น้้าดอก
อัญชัน น้้าเก๊กฮวย 
และน้้าแตงโม 
3. กะละมัง 
4. น้้าแข็ง 
5. เกลือเม็ด 
6. ถุงพลาสติก 
7. ยางหนังสติ๊ก 
 

 

สังเกต 
1. การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับ 
เรื่องท่ีฟังได้ 
2. ความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ตน้ 
จนจบ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

  4.4 ให้เด็กผลัดกันหมุนกะละมังเร็วๆไปเรื่อย
จนกว่าหวานเย็นจะแข็งตัว 
๕. ครูให้เด็กสังเกตลักษณะของหวานเย็นว่าเป็น
อย่างไร เหมือนตอนแรกหรือไม่  
6. ครูและเด็กสนทนารวมกันเกี่ยวกับ 
หวานเย็นแต่ละสีที่ได้จากธรรมชาติ  ดังนี้  
- หวานเย็นสีเขียวได้จากน้้าใบเตย   
- หวานเย็นสีน้้าเงินได้จากน้้าดอกอัญชัน  
- หวานเย็นสีแดงได้จากน้้าแตงโม  
- หวานเย็นสีเหลืองได้จากน้้าเก๊กฮวย   
และให้เด็กๆชิมรสชาติของหวานเย็นแต่ละสีว่า         
มีรสชาติแตกต่างกันอย่างไร  และชอบหวานเย็น
สีอะไรมากที่สุด 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมีการดัดแปลง 
แปลกใหม่จากเดิม และ
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนได้ 
 
 
 

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 
(5) การหยิบจับ 
การใช้ การตัด และ
การร้อยวัสดุ 
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
 

 1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
วาดภาพหวานเย็นตามจินตนาการด้วยสีน้้า 
และท้าโมบายรูปสามเหลี่ยม 
2. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมสาธิตการท้าโมบาย
รูปสามเหลี่ยม 
3. เด็กท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม 
ตามความสนใจ  
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
พร้อมเล่าผลงาน 
 

1. กระดาษสี 
2. ดินสอ  
3. กรรไกร 
4. เชือก  
5. แก้วพลาสติก 
6. กระดาษ เอ 4 
7. สีน้้า 
8. พู่กัน 
9. จานส ี
10. แก้วน้้า 
 

สังเกต 
1. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม
และมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น 
2. การเขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

2. เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจนได้ 

(19) การเห็น
แบบอย่างการเขียน
ที่ถูกต้อง 

5. ครูน้าผลงานของเด็กทุกคนแสดงหน้าชั้นเรียน
เพ่ือให้เด็กๆได้ชื่นชมผลงานของตนเองและ          
ของเพ่ือนๆ 
 
 
 

 

กิจกรรมเล่นตามมุม 
เล่นหรือท้างานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย
ได้ 

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ          
การสร้างจาก           
แท่งไม้บล็อก 
(2) การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตาม 
มุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่าง ๆ     
(๒) การเล่นและ
การท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 
 
 
 
 

 1. ครูแนะน้าการเล่นการปฏิบัติตนในการ        
เล่นตามมุมต่างๆตามข้อตกลง 
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ 
ตามความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม 
เช่น 
- มุมธรรมชาติศึกษา    - มุมหนังสือ           
- มุมบล็อก               - มุมเกมการศึกษา    
- มุมบทบาทสมมติ      - มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
3. เด็กเล่นตามมุมอย่างอิสระ 
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

มุมประสบการณ์           
ในห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
1. เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมายได้ 
2. กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(4) การเคลื่อนไหว
ที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่              
ในการจับ การโยน  
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

 1. เด็กยืนเป็นรูปวงกลมแล้วเตรียมความพร้อม
ร่างกายด้วยการวิ่งเหยาะอยู่กับที่ และหมุนแขน 
พร้อมกัน 10 ครั้ง โดยครูเป็นผู้น้าให้เด็กปฏิบัติ
ตาม 
2. เด็กอาสาสมัครออกมาเป็นผู้น้าในการท้า
ท่าทางประมาณ 3-4 คน โดยท้าท่าละ 10 ครั้ง 
3. ครเูตรียมไม้บล็อกสีต่างๆ จ้านวน 20 ชิ้น 
ตะกร้า 4 ใบ 
4. ขีดเส้นเริ่ม และเส้นชัยห่างกันประมาณ 5 
เมตร 
5. วางไม้บล็อกเป็นระยะๆ ห่างกันพอสมควร 
จ้านวน 4 แถว 
6. ครูให้เด็กยืนหลังเส้นเริ่มแถวละ 1 คน และ
วางตะกร้าไว้ข้างหลังเด็กท่ียืนแถวละ 1 ใบ 
7. ครูให้สัญญาณเด็กวิ่งไปเก็บของที่วางไว้ในแถว
ของตนเองมาใส่ตะกร้าโดยเก็บได้เท่ียวละ 1 ชิ้น 
8. เมื่อเก็บของใส่ตะกร้าจนครบแล้วให้เอา
ตะกร้าไปที่เส้นชัยใครถึงก่อนคนนั้นชนะ 
9. ให้เด็กสลับสับเปลี่ยนกันออกมาท้ากิจกรรม
จนครบทุกคน 
10. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ ์และเข้าแถว
ท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน 
 
 

1. ไม้บล็อก 
2. ตะกร้า 
3. นกหวีด 
 

สังเกต 
1. การเล่นหรือ
ท้างานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 
2. ความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้น 
จนจบ 



  

44 
  

จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

การประเมิน
พัฒนาการ ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
เรียงล้าดับสีอ่อนและแก่
อย่างน้อย 5 ล้าดับได้ 

(๑๓) การจับคู่  
การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/
ความสูง น้้าหนัก 
ปริมาตร 

สีมีความแตกต่าง
กันเรียงจากสีอ่อน
ไปจนถึงสีแก่ 

1. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมเรียงล้าดับหวานเย็นสีอ่อน - แก่ 
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 
1 กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอ่ืนๆ  
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม 
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงล้าดับ
หวานเย็นสีอ่อน - แก่  
4. หมดเวลาเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าท่ี               
หลังเลิกเล่นแล้ว 

1. เกมเรียงล้าดับ
หวานเย็นสีอ่อนและ
สีแก่  
2. เกมการศึกษาชุด
เดิม 

สังเกต 
การเรียงล้าดับสีอ่อน
และแก่อย่างน้อย    
5 ล้าดับ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
  

เลขที่ 

 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 
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1.                 
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9.                 

10.                 
 
 



  

46 
  

เลขที่ 

 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 
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ค าอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ 
  ระดับ ๓ ดี  ระดับ ๒ ปานกลาง  ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม 


