
โครงสร้างหลกัสูตรระดับปฐมวยั 

  
 เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดหมายท่ีกาํหนด สถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
อบรมเล้ียงดูเด็ก ปฏิบติัในการจดัการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลยั จึงไดก้าํหนดโครงสร้าง
หลกัสูตรของโรงเรียนไว ้ดงัน้ี  
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2561 

ช่วงอาย ุ อาย ุ3-6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ท่ีสาํคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 ดา้นร่างกาย 
 ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
 ดา้นสังคม 
 ดา้นสติปัญญา 
 

 เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
 เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและ 
สถานท่ีแวดลอ้มเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตวั 
 ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 1 ปีการศึกษา 

 

การจัดเวลาเรียน 

 หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยักาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจดัประสบการณ์

ใหก้บัเด็ก 1-3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัอายขุองเด็กท่ีเร่ิมเขา้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็ก

ปฐมวยัเวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวยัจะข้ึนอยูก่บัสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั

ต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวนัจะใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง ใน 1 ปี แบ่งเป็นภาคเรียน โดยสามารถปรับให้

เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการ

เด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีกาํหนด กาํหนดสาระการเรียนรู้รายปีเป็นเตรียมตวั

ล่วงหน้าว่าแต่ละช่วงวยัควรเรียนรู้เร่ืองอะไรบนหลักการของพัฒนาการเด็ก หลักการจัดการศึกษา 

ประสบการณ์สําคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 ความตอ้งการ/ความ

สนใจของเด็กปฐมวยัสําหรับสาระท่ีควรเรียนรู้นั้นควรพิจารณาเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัท่ีใกลต้วัเด็ก และ

ขอ้มูลสภาพภูมิศาสตร์สถานท่ีสําคญั วฒันธรรมดา้นอาหาร ประเพณีสําคญัในชุมชน ทอ้งถ่ินแหล่งเรียนรู้



สําคญั ท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยอาศยัประสบการณ์ของครูผูส้อน ผูแ้ทนผูป้กครอง 

ผูแ้ทนชุมชนร่วมกนักาํหนดสาระท่ีควรเรียนรู้รายปี ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ/ความสนใจของเด็ก

ปฐมวยั มีความทนัสมยั และควรตรวจสอบความครอบคลุมหัวเร่ืองท่ีระบุไว ้4 สาระท่ีควรเรียนรู้ และ

ประสบการณ์สาํคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 และไดน้าํรายละเอียดมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตร

สถานศึกษาดงัน้ี 

 1. ประสบการณ์สําคญั ประสบการณ์สําคญัเป็นแนวทางสําหรับผูส้อนนาํไปใชใ้นการออกแบบ

การจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้ ลงมือปฏิบติั และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการครอบคลุมทุกดา้น 

ดงัน้ี 

  1.1 ประสบการณ์สําคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย เป็นการสนบัสนุนให้เด็กได้มี

โอกาสพฒันาการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กและการประสานสัมพนัธ์ระหว่างกล้ามเน้ือและระบบ

ประสาทในการทาํกิจวตัรประจาํวนัหรือทาํกิจกรรมต่างๆ และสนบัสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ

สุขอนามยั สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1.1 การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ (1) การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(3) การเคล่ือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
(4) การเคล่ือนไหวท่ีใชก้ารประสานสัมพนัธ์ของการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ใน
การขวา้ง การจบั การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งอิสระ 

1.1.2 การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก (1) การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสัและการสร้างจากแท่งไม ้บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 
(3) การป้ัน 
(4) การประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ดว้ย เศษวสัดุ 
(5) การหยบิจบั การใชก้รรไกร การฉีก การตดั การปะ และการร้อยวสัดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามยั
ส่วนตน 

(1) การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั สุขนิสัยท่ีดีในกิจวตัรประจาํวนั 

  

 

 



ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1.4 การรักษาความปลอดภยั (1) การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัในกิจวตัรประจาํวนั 

(2) การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตุการณ์ เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยั 
(3) การเล่นเคร่ืองเล่นอยา่งปลอดภยั 
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5 การตระหนกัรู้เก่ียวกบั
ร่างกายตนเอง 

(1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดบั และพื้นท่ี 
(2) การเคล่ือนไหวขา้มส่ิงกีดขวาง 

          1.2 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั ตระหนกัถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็น

    อตัลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไดพ้ฒันา

คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองขณะปฏิบติักิจกรรม

ต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบเสียงดนตรี 

(2) การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การทาํกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(6) การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 

1.2.2 การเล่น (1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
(2) การฟังนิทานเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

(1) การพดูสะทอ้นความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การทาํงานศิลปะ 
 



ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.5 การมีอตัลกัษณ์เฉพาะ
ตนและเช่ือวา่ตนเองมี 
ความสามารถ 

(1) การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (1) การแสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข เห็นใจเม่ือผูอ่ื้นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจบ็ 

 1.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม 

เช่น การเล่น การทาํงานกบัผูอ่ื้น การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
1.3.1 การปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนั 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจาํวนั 
(2) การปฏิบติัตนตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง* 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผดิชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
(2) การใชว้สัดุและส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
(3) การทาํงานศิลปะท่ีนาํวสัดุหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชแ้ลว้ มาใชซ้ํ้ า
หรือแปรรูปแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลตน้ไม ้
(5) การเล้ียงสัตว ์
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในชีวติประจาํวนั* 

1.3.3 การปฏิบติัตามวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบติัตนในความเป็นคนไทย* 
(2) การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานท่ี 
(5) การละเล่นพื้นบา้นของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวนิยั 
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก 
ของสังคม 

(1) การร่วมกาํหนดขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 
(2) การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(3) การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลหอ้งเรียนร่วมกนั 
(5) การร่วมกิจกรรมวนัสาํคญั 
 
 



ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
1.3.5 การเล่นและทาํงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น* 
(3) การทาํศิลปะแบบร่วมมือ* 

1.3.6 การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวธีิการแกปั้ญหา* 
(2) การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้* 

1.3.7 การยอมรับในความ 
เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

(1) การเล่นหรือทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพื่อน 

 1.4 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนบัสนุนให้เด็กไดรั้บรู้และ

เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคลและส่ือต่างๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพฒันาการใชภ้าษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การคิด

เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รอบตวัและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็น

พื้นฐานของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ดงัน้ี 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
1.4.1 การใชภ้าษา (1) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้ม 

(2) การฟังและปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 
(3) การฟังเพลง นิทาน คาํคลอ้งจอง บทร้อยกรองหรือเร่ืองราวต่างๆ 
(4) การพดูแสดงความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการ 
(5) การพดูกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง หรือพดูเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ* 
(7) การพดูอยา่งสร้างสรรคใ์นการเล่น และการกระทาํต่างๆ* 
(8) การรอจงัหวะท่ีเหมาะสมในการพดู 
(9) การพดูเรียงลาํดบัคาํเพื่อใชใ้นการส่ือสาร* 
(10) การอ่านหนงัสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอยา่งอิสระตามลาํพงั การอ่านร่วมกนั การอ่านโดยมีผู ้
ช้ีแนะ 
(12) การเห็นแบบอยา่งของการอ่านท่ีถูกตอ้ง 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
 (13) การสังเกตทิศทางการอ่านตวัอกัษร คาํ และขอ้ความ* 

(14) การอ่านและช้ีขอ้ความ โดยกวาดสายตาตามบรรทดัจากซา้ยไปขวา 



และจากบนลงล่าง* 
(15) การสังเกตตวัอกัษรในช่ือของตน หรือคาํคุน้เคย 
(16) การสังเกตตวัอกัษรท่ีประกอบเป็นคาํผา่นการอ่านหรือเขียนของ
ผูใ้หญ่** 
(17) การคาดเดาคาํ วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซํ้ าๆ กนั จากนิทาน 
เพลง คาํคลอ้งจอง* 
(18) การเล่นเกมภาษา 
(19) การเห็นแบบอยา่งของการเขียนท่ีถูกตอ้ง* 
(20) การเขียนร่วมกนัตามโอกาส และการเขียนอิสระ* 
(21) การเขียนคาํท่ีมีความหมายกบัตวัเด็ก/คาํคุน้เคย** 
(22) การคิดสะกดคาํและเขียนเพื่อส่ือความหมายดว้ยตนเองอยา่ง
อิสระ** 

1.4.2 การคิดรวบยอดการคิด
เชิงเหตุผลการตดัสินใจและ
แกปั้ญหา 

(1) การสังเกตลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งเหมาะสม 
(2) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกนั** 
(3) การบอกและแสดงตาํแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆดว้ย
การกระทาํ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ* 
(4) การเล่นกบัส่ือต่าง  ๆท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก 
กรวย* 
(5) การคดัแยก การจดักลุ่ม และการจาํแนกส่ิงต่างๆ ตามลกัษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
(6) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ใหส้มบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน* 
(7) การทาํซํ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป* 
(8) การนบัและแสดงจาํนวนของส่ิงต่างๆ ในชีวติประจาํวนั 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาํดบัจาํนวนของส่ิงต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ* 
(11) การบอกและแสดงอนัดบัท่ีของส่ิงต่างๆ 
(12) การชัง่ ตวง วดัส่ิงต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองมือและหน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน* 
(13) การจบัคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลาํดบั ส่ิงต่างๆ ตามลกัษณะ
ความยาว/ความสูง นํ้าหนกั ปริมาตร 
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 (14) การบอกและเรียงลาํดบักิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา* 
(15) การใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์กบัเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั* 



(16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระทาํ* 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล* 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล* 
(19) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหา* 

1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของเล่นและ
ช้ินงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหวและ
ศิลปะ 
(3) การสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชรู้ปร่างรูปทรงจากวสัดุท่ีหลากหลาย 

1.4.4 เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้ 

(1) การสาํรวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตวั 
(2) การตั้งคาํถามในเร่ืองท่ีสนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อคน้หาคาํตอบของขอ้สงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอยา่งง่าย 

  

2. สาระทีค่วรเรียนรู้ 

  สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีนาํมาเป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมให้เด็กเกิด

แนวคิดหลงัจากนาํสาระท่ีควรรู้นั้นๆ มาจดัประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี ไม่

เนน้การท่องจาํเน้ือหา ผูส้อนสามารถกาํหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และความ

สนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สําคญั ทั้ งน้ี อาจยืดหยุ่นเน้ือหาได้ โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวติจริงของเด็ก ดงัน้ี 

  2.1 เร่ืองราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหนา้ตา  อวยัวะต่างๆ วิธี

ระวงัรักษาร่างกายใหส้ะอาดและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ในทอ้งถ่ิน เช่น 

ลูกตาลลอยแกว้ โตนดทอด ขนมตาล แกงหวัตาล การรักษาความปลอดภยัของตนเองจากผูอ่ื้นและภยัใกลต้วั 

รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างปลอดภยั การรู้จกัประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบติั

ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น การรู้จกัแสดงความ

คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การกาํกบัตนเอง การเล่นและทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองตาม

ลาํพงัหรือกบัผูอ่ื้น การตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะทอ้นการรับรู้อารมณ์และ



ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี 

การมีคุณธรรมจริยธรรม 

  2.2 เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน ไดแ้ก่ วดัมหาธาตุวรวหิารจงัหวดัเพชรบุรี พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ สถานีตาํรวจ 

โรงพยาบาล สถานีรถไฟ ไปรษณีย ์ตลาด  วนัสําคญั ไดแ้ก่ วนัข้ึนปีใหม่ วนัเด็กแห่งชาติ วนัมาฆบูชา วนั

สงกรานต์ วนัพืชมงคล วนัพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 10 วนัแม่แห่งชาติ วนัวิสาขบูชา วนัอฏัฐมีบูชา วนั

อาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา / ออกพรรษา วนัปิยมหาราช ว ันคลา้ยวนัสวรรคต พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช วนัถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วนัลอยกระทง 

วนัดินโลก วนัรัฐธรรมนูญ  อาชีพของของคนในชุมชนไดแ้ก่ ครู ทหาร ตาํรวจ หมอ พยาบาล บุรุษไปรษณีย ์

เกษตรกร คา้ขาย ศิลปิน บริการ กรรมกร วิศวกร พ่อครัว/แม่ครัว แอร์โฮสเตส/สจ๊วด นกัการเมือง นกักีฬา 

มคัคุเทศก ์ ศาสนา พุทธ คริสต ์อิสลาม  แหล่งวฒันธรรมในชุมชนไดแ้ก่ ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี หอ

ศิลป์รัตนกันทร ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงดํา (เขายอ้ย)  สัญลักษณ์สําคัญของชาติไทยและปฏิบัติตาม

วฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สวนตาลลุงถนอม 

ร้านสงวนโพธ์ิพระขนมหวานเมืองเพชร โครงการฟาร์มตวัอยา่งในพระราชดาํริ สมบติัแม่นํ้าเพชร  

  2.3  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือ ลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง

และความสัมพนัธ์ของมนุษย ์สัตว ์พืช และสัตวใ์นทอ้งถ่ินท่ีเด็กควรรู้จกัได้แก่ ววั ลิง วาฬบลูด้า พืชใน

ทอ้งถ่ินท่ีเด็กควรรู้จกั ได้แก่ ตน้ตาล ชมพู่ มะนาว กล้วยหอม ตลอดจนการรู้จกัเก่ียวกบัดิน นํ้ า ท้องฟ้า 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ แรงและพลงังานในชีวิตประจาํวนัท่ีแวดลอ้มเด็ก รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

และการรักษา  สาธารณสมบติั แม่นํ้ าเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน โครงการฟาร์มตวัอยา่งใน

พระราชดาํริ ถํ้ าเขาหลวง ทะเลหาดเจา้ / ปึกเตียน / ชะอาํ แม่นํ้ าเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจยัและพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียเน่ืองมาจากพระราชดาํริ โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชดาํริเพชรบุรี   

2.4 ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจาํวนั ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใช้หนงัสือและตวัหนังสือ รู้จกัช่ือ ลกัษณะ สี ผิวสัมผสั ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร นํ้ าหนัก จาํนวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ 
รอบตวั เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม ใน
ชุมชนท่ีเด็กควรรู้จกัได้แก่หอนาฬิกา ธนาคาร สถานีรถไฟเพชรบุรี สถานีขนส่งเพชรบุรี ตู้ไปรษณีย ์ตู้
โทรศพัทส์าธารณะ หอกระจายข่าว หอระฆงั เทคโนโลยแีละการส่ือสารต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจาํวนัอยา่ง
ประหยดั ปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี 
 



 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 

 

 
 
 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ 
1 16-17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ 1 30 ก.ย. – 4 ต.ค.62 รู้รอบปลอดภยั 
2 20-24 พ.ค. 62 โรงเรียนของเรา 2 4 – 8 พ.ย. 62 กลางวนักลางคืน 
3 27 -31 พ.ค. 62 ตวัเรา 3 11 –15 พ.ย. 62 ลอยกระทง 
4 3 – 7 มิ.ย. 62 เด็กดีมีคุณธรรม 4 18 - 22 พ.ย. 62 เศรษฐกิจพอเพียง 
5 10 - 14 มิ.ย. 62 ครอบครัวอบอุ่น 5 25 – 29 พ.ย. 62 เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
6 17 - 21 มิ.ย. 62 อาหารดีมีประโยชน์ 6 2 – 6 ธ.ค. 62 วนัชาติ 
7 24 - 28 มิ.ย. 62 ฝน 7 9 – 13 ธ.ค. 62 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 
8 1 – 5 ก.ค. 62 ขา้ว 8 16 – 20 ธ.ค. 62 โลกสวยดว้ยสีสัน 
9 8 – 12 ก.ค. 62 ปลอดภยัไวก่้อน 9 23 – 27 ธ.ค. 62 รู้เร่ืองเมืองเพชร 

10 15-19 ก.ค. 62 รักเมืองไทย 10 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 11 22 – 26 ก.ค. 62 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 11 6 – 10 ม.ค. 63 

12 29 ก.ค.– 2 ส.ค. 62 ของเล่นของใช ้ 12 13 – 17 ม.ค. 63 วนัเด็ก วนัครู 
13 5– 9 ส.ค.  62 อาเซียน 13 20 – 24 ม.ค. 63 ฤดูหนาว 
14 12 – 16 ส.ค. 62 วนัแม่ 14 27 – 31 ม.ค. 63 สนุกกบัตวัเลข 
15 19 – 23 ส.ค. 62 วทิยาศาสตร์ 15 3 – 7 ก.พ. 63 ปริมาตร นํ้าหนกั 
16 26 – 30 ส.ค. 62 ชุมชนของเรา 16 10 – 14 ก.พ. 63 เสียงรอบตวั 
17 2 – 6 ก.ย. 62 ตน้ไมท่ี้รัก 17 17 – 21 ก.พ. 63 แรงและพลงังาน 
18 9 – 13 ก.ย. 62 หิน ดิน ทราย 18 24 – 28 ก.พ. 63 ฤดูร้อน 
19 16 – 20 ก.ย. 62 สัตวน่์ารัก    
20 23 – 27 ก.ย. 62 คมนาคม    



 
ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ภาคเรียนที ่1 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 
13 – 17 พ.ค. 62 

 
ปฐมนิเทศ 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ ช่ือครู ช่ือครูพี่เล้ียง 
องัคาร ช่ือตนเอง 

พุธ 
สัญลกัษณ์ประจาํตวัของใชป้ระจาํตวั
เด็ก 

พฤหสับดี การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัเด็ก 
ศุกร์ กาเล่นอยา่งปลอดภยั 

2 20 – 24 พ.ค. 62 โรงเรียนของเรา 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การทาํความเขา้ใจขอ้ตกลงใน
หอ้งเรียน 

องัคาร ช่ือครูประจาํชั้น 
พุธ ช่ือโรงเรียน 

พฤหสับดี สาํรวจส่ิงต่างๆในโรงเรียน 
ศุกร์ การเดินทางมาโรงเรียน 

3 
27 – 31 พ.ค. 62 

 
ตวัเรา 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ บอกช่ืออวยัวะต่างๆของร่างกาย 
องัคาร หนา้ท่ีของอวยัวะ 

พุธ การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
พฤหสับดี การบริหารส่วนต่างๆของร่างกาย 

ศุกร์ การรับประธานอาหาร 

4 
3 – 7 มิ.ย. 62 

 
เด็กดีมีคุณธรรม 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ การลา้งมือ 
องัคาร การแปรงฟัน 

พุธ การรับประทานอาหาร 
พฤหสับดี การใชห้อ้งนํ้าหอ้งส้วม 

ศุกร์ การเล่นบทบาทสมมติ 

5 
10 – 14 มิ.ย. 62 

 
ครอบครัวอบอุ่น 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ สมาชิกในครอบครัว 
องัคาร สมาชิกในครอบครัว 

พุธ การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดี 
พฤหสับดี การไหวใ้นโอกาสต่างๆ 

ศุกร์ มารยาทในการเดินผา่นผูใ้หญ่ 



 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

6 17 – 21 มิ.ย. 62 
อาหารดีมี
ประโยชน์ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ ช่ือ และส่วนประกอบของอาหาร 

องัคาร 
อาหารท่ีควรรับประทานและอาหารท่ีไม่
ควรรับประทาน 

พุธ 
อุปกรณ์และมารยาทในการรับประทาน
อาหาร 

พฤหสับดี เวลาในการรับประทานอาหาร 
ศุกร์ ประโยชน์ของอาหาร 

7 
24 – 28 มิ.ย. 62 

 
ฝน 

 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ 
องัคาร เหตุการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดฝน 

พุธ การปฏิบติัตนเม่ือฝนตก 
พฤหสับดี การปฏิบติัตนเม่ือเจบ็ป่วย 

ศุกร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “รุ้งกินนํ้า” 

8 1 – 5 ก.ค. 62 ขา้ว 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ขา้วชนิดต่างๆ ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว 
องัคาร ลกัษณะของขา้วเปลือกและขา้วสาร 

พุธ 
การทาํนา สัตวท่ี์ใชใ้นการทาํนา และ
อาชีพของชาวนา 

พฤหสับดี ประโยชน์ของขา้ว 
ศุกร์ อาหารท่ีทาํมาจากขา้ว 

9 
8 – 12 ก.ค. 62 

 
ปลอดภยัไวก่้อน 

 
ส่ิงต่างๆรอบตวั

เด็ก 

จนัทร์ การักษาความปลอดภยัของตนเอง 

องัคาร 
การรักษาความปลอดภยัในการเล่น
เคร่ืองเล่นสนาม 

พุธ การรักษาความปลอดภยั 

พฤหสับดี 
การระวงัภยัจากสถานท่ีและอุปกรณ์เส่ียง
อนัตราย 

ศุกร์ การระวงัภยัจากคนแปลกหนา้ 

10 15 – 19 ก.ค. 62 รักเมืองไทย 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ธงชาติไทยและการแสดงความเคารพ 
องัคาร พระมหากษตัริยไ์ทย 

พุธ สัตวป์ระจาํชาติไทย 
พฤหสับดี การละเล่นพื้นบา้นของไทย 

ศุกร์ การทกัทายแบบไทย 



 

  

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

11 
22 – 26 ก.ค.62 

 

วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ พระราชประวติั 

องัคาร 
พระผูท้รงเป็นแบบอยา่งดา้นความ
กตญัํู 

พุธ 
พระผูท้รงเป็นแบบอยา่งดา้นความ
เมตตา 

พฤหสับดี การแสดงความจงรักภกัดี 

ศุกร์ 
พระผูท้รงปลูกจิตสาํนึกดว้ยการทาํดี
ดว้ยหวัใจ 

12 29  – 2 ส.ค. 62 ของเล่นของใช ้
ส่ิงต่างๆ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ของใชใ้นหอ้งเรียน 
องัคาร ของเล่นในห้องเรียน 

พุธ การเล่นขงเล่นอยา่งถูกวธีิ 
พฤหสับดี การเก็บของเล่นเขา้ท่ี 

ศุกร์ การเล่นอยา่งปลอดภยั 

13 
5 – 9 ส.ค. 62 

 
อาเซียน 

 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ช่ือประเทศ สัญลกัษณ์ ธงชาติ 
องัคาร ดอกไม ้อาหาร 

พุธ สัตว ์การแต่งกาย 
พฤหสับดี คาํทกัทาย 

ศุกร์ ช่ือเมืองหลวง แผนท่ีแต่ละประเทศ 

14 12 – 16 ส.ค. 62 วนัแม่ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ สนทนาเร่ืองความสาํคญัของวนัแม่ 
องัคาร วนัแม่แห่งชาติ 

พุธ เพลงวนัแม่แห่งชาติ 
พฤหสับดี สัญลกัษณ์วนัแม่ 

ศุกร์ การปฏิบติัตนเป็นลูกท่ีดีของแม่ 

15 19 – 23 ส.ค. 62 
สนุกคิดกบั

วทิยาศาสตร์ 
ส่ิงต่างๆ   

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์  
 

กิจกรรมวทิยาศาสตร์ 
องัคาร 

พุธ 
พฤหสับดี 

ศุกร์ 



 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

16 26 – 30 ส.ค. 62 ชุมชนของเรา 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ สถานท่ีสาํคญัในชุมชน 
องัคาร ชุมชนน่าอยู ่

พุธ การคดัแยกขยะ 
พฤหสับดี อาชีพในชุมชน 

ศุกร์ บุคคลสาํคญัในชุมชน 

17 
2 – 6 ก.ย. 62 

 
ตน้ไมท่ี้รัก 

 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ส่วนประกอบของตน้ไม ้
องัคาร ลกัษณะส่วนประกอบของตน้ไม ้

พุธ การเจริญเติบโตของตน้ไม ้
พฤหสับดี ประโยชน์ของตน้ไม ้

ศุกร์ การดูแลตน้ไม ้

18 9 – 13 ก.ย. 62 หิน ดิน ทราย 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ สังเกตลกัษณะของ หิน ดิน ทราย 

องัคาร 
สังเกตเคร่ืองกรองนํ้าจากดิน หิน 
ทราย 

พุธ บอกประโยชน์ของ ดิน หิน ทราย 
พฤหสับดี ส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่น ดิน หิน ทราย 

ศุกร์ การดูแลรักษา ดิน หิน ทราย 

19 
16 – 20 ก.ย. 62 

 
สัตวน่์ารัก 

 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ แมลงและสัตวมี์ปีก ท่ีเด็กพบบ่อย 
องัคาร สัตวเ์ล้ียง 

พุธ สัตวป่์า 
พฤหสับดี สัตวน์ํ้า 

ศุกร์ 
การดูแล และการป้องกนัอนัตรายจาก
สัตว ์

20 23 – 27 ก.ย. 62 คมนาคม 
ส่ิงต่างๆรอบตวั

เด็ก 

จนัทร์ สนทนาวธีิการเดินทางมาโรงเรียน 
องัคาร การคมนาคม ทางบก  

พุธ การคมนาคม ทางนํ้า 
พฤหสับดี การคมนาคม ทางอากาศ 

ศุกร์ 
การปฏิบติัตนในปลอดภยัจากการ
เดินทาง 



ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับช้ันอนุบาล 1 ภาคเรียนที ่2 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 

 
 

 
28  – 1 พ.ย. 62 

 
 
 
รู้รอบปลอดภยั เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ตนเองเม่ืออยูใ่นโรงเรียน 

องัคาร 
การระมดัระวงัอนัตรายจากส่ิงของ
เคร่ืองใช ้

พุธ 
เสียงสัญญาณนกหวีดและการปฏิบติัตาม
สัญญาณ 

พฤหสับดี เสียงสัญญาณเตือนภยั 
ศุกร์ การรู้จกัสังเกตส่ิงปกติรอบตวั 

2 

 
 
4 – 8 พ.ย. 62 
 

 
 
กลางวนักลางคืน 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ความแตกต่างระหวา่งกลางวนั-กลางคืน 
องัคาร ลกัษณะของดวงอาทิตย ์

พุธ ลกัษณะของดวงจนัทร์ 
พฤหสับดี การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 

ศุกร์ 
สัตวท่ี์หากินในเวลากลางวนัและ
กลางคืน 

3 

 
 
11 – 15 พ.ย. 62 

 
 

ลอยกระทง 
ส่ิงต่างๆ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ประวติัความเป็นมาของวนัลอยกระทง 
องัคาร ส่วนประกอบของกระทง 

พุธ การประดิษฐก์ระทง 
พฤหสับดี วตัถุ ลอยและจมนํ้าได ้

ศุกร์ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในแม่นํ้า 

4 

 
 
18 – 22 พ.ย. 62 
 

 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องัคาร การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้นํ้า-ไฟ 
พุธ การพึ่งพาตนเอง การแต่งตวั  

พฤหสับดี การเก็บของเล่นของใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ศุกร์ การใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผล 

5 

 
 
25 – 29 พ.ย. 62 

 
 
เทคโนโลยเีพื่อ
การส่ือสาร 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ การส่ือสารโดยใชก้ารพดูและการฟัง 
องัคาร การส่ือสารโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 

พุธ หนา้ท่ีของเคร่ืองขยายเสียง 
พฤหสับดี เคร่ืองมือส่ือสารชนิดต่างๆ 

ศุกร์ การดูแลรักษาเคร่ืองมือส่ือสาร 



 

  

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

6   2 – 6 ธ.ค. 62 วนัชาติ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ วนัชาติตรงกบัวนัท่ี 5 ของทุกปี 
องัคาร สัญลกัษณ์ของวนัชาติ 

พุธ วนัพอ่แห่งชาติ 
พฤหสับดี การรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ศุกร์ การปฏิบติัตนท่ีต่อพ่อแม่ 

7 9 – 13 ธ.ค. 62 
ขนาดรูปร่าง 

รูปทรง 
ส่ิงต่างๆ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ลกัษณะวสัดุรูปทรงต่างๆ 
องัคาร รูปทรงรอบตวัเรา 

พุธ เปรียบเทียบลกัษณะของรูปทรง 
พฤหสับดี จาํแนกวสัดุรูปทรงต่างๆ 

ศุกร์ ประโยชน์ของรูปทรงต่างๆ 

8 
16 – 20 ธ.ค. 62 

 

โลกสวยดว้ย
สีสัน 

 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ สีธรรมชาติรอบตวั 
องัคาร สีมาจากไหน 

พุธ สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
พฤหสับดี ประโยชน์ของสี 

ศุกร์ การทาํนํ้าจากวตัถุดิบธรรมชาติ 

9 23 -27 ธ.ค. 62 รู้เร่ืองเมืองเพชร 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
ลกัษณะท่ีตั้ง และภูมิประเทศของ
จงัหวดัเพชรบุรี 

องัคาร คาํขวญัประจาํจงัหดัเพชรบุรี 
พุธ สถานท่ีสาํคญัของจงัหวดัเพชรบุรี 

พฤหสับดี 
อาหารและขนมหวานของจงัหวดั
เพชรบุรี 

ศุกร์ อาชีพต่างๆในจงัหวดัเพชรบุรี 

10 
30 ธ.ค. 62 
– 3 ม.ค. 63 

การสอนแบบ
โครงการ 
(Project 

Approach) 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์  
 

การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 

องัคาร 
พุธ 

พฤหสับดี 
ศุกร์ 



 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

11 6 – 10 ม.ค. 63 

การสอนแบบ
โครงการ 
(Project 

Approach) 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
 

การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 

องัคาร 
พุธ 

พฤหสับดี 
ศุกร์ 

12 13 – 17 ม.ค. 63 วนัเด็ก วนัครู 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ความสาํคญัของวนัเด็ก 
องัคาร หนา้ท่ีของเด็ก 

พุธ ความสาํคญัของวนัครู 
พฤหสับดี หนา้ท่ีของครู 

ศุกร์ สิทธิของเด็กและครู 

13 
20 – 24 ม.ค. 63 

 
ฤดูหนาว 

 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ฤดูกาลในประเทศไทย 
องัคาร สภาพอากาศในฤดูหนาว 

พุธ การดูแลสุขภาพร่างกายในฤดูหนาว 
พฤหสับดี เคร่ืองแต่งกายในฤดูหนาว 

ศุกร์ ความแตกต่างของฤดูหนาวในไทย 

14 27 – 31 ม.ค. 63 สนุกกบัตวัเลข 
ส่ิงต่างๆ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ การนบัและการแสดงจาํนวน 1 - 10 

องัคาร 
การแสดงจาํนวนส่ิงของต่างๆดว้ยเลข
อาราบิค 

พุธ การเปรียบเทียบจาํนวนส่ิงต่างๆ 
พฤหสับดี การรวมและแยกส่ิงต่างๆ 2 กลุ่ม 

ศุกร์ การแยกกลุ่มยอ่ยออกจากกลุ่มใหญ่ 

15 3 – 7 ก.พ. 63 
ปริมาตร 
นํ้าหนกั 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ปริมาตรของส่ิงต่างๆ 

องัคาร 
การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงต่างๆ
ในภาชนะท่ีขนาดแตกต่างกนั 

พุธ 
เสียงท่ีเกิดจากขวดนํ้าท่ีมีปริมาตรท่ี
แตกต่างกนั 

พฤหสับดี การเรียนรู้เร่ืองนํ้าหนกั 
ศุกร์ การเปรียบเทียบนํ้าหนกัของส่ิงต่างๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

16 10 – 14 ก.พ. 63 
เสียงรอบตวั 

 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ เสียงเกิดจากการสั่นของส่ิงต่างๆ 
องัคาร เสียงเกิดจากแหล่งท่ีมาแตกต่างกนั 

พุธ เสียงรอบตวัท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
พฤหสับดี เสียงท่ีไม่ไดเ้กิดจากธรรมชาติ 

ศุกร์ หูคืออวยัวะรับเสียง 

17 
17 – 21 ก.พ. 63 

 

แรงและพลงังาน
ในชีวติประจาํวนั 

 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ แรงและพลงังานในชีวติประจาํวนั 
องัคาร แรงพลงั แรงดนั แรงดึง  

พุธ แรงเป่า ขยาํ บีบ  

พฤหสับดี 
แสงท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์
สร้างข้ึน 

ศุกร์ พลงังานลม 

18 24 – 28 ก.พ. 63 ฤดูร้อน 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ สภาพอากาศในฤดูร้อน 
องัคาร ของใชฤ้ดูร้อน 

พุธ อาหารและโรคในฤดูร้อน 
พฤหสับดี การแต่งกายในฤดูร้อน 

ศุกร์ ประเพณีในฤดูร้อน 



 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 

ระดับอนุบาล 2 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ 
1 16-17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ 1 31 ต.ค. – 1 พ.ย.62 รู้รอบปลอดภยั 
2 20-24 พ.ค. 62 โรงเรียน 2 4 – 8 พ.ย. 62 กลางวนั กลางคืน 
3 27 -31 พ.ค. 62 ตวัเรา 3 11 –15 พ.ย. 62 ลอยกระทง 
4 3 – 7 มิ.ย. 62 เด็กดีมีคุณธรรม 4 18 - 22 พ.ย. 62 เศรษฐกิจพอเพียง 
5 10 - 14 มิ.ย. 62 ครอบครัว 5 25 – 29 พ.ย. 62 เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
6 17 - 21 มิ.ย. 62 อาหาร 6 2 – 6 ธ.ค. 62 วนัชาติ 
7 24 - 28 มิ.ย. 62 ฝนจ๋า 7 9 – 13 ธ.ค. 62 ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
8 1 – 5 ก.ค. 62 ขา้วแสนอร่อย 8 16 – 20 ธ.ค. 62 โลกสวย 
9 8 – 12 ก.ค. 62 ปลอดภยัไวก่้อน 9 23 – 27 ธ.ค. 62 รู้เร่ืองเมืองเพชร 

10 15-19 ก.ค. 62 รักเมืองไทย 10 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 การสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) 11 22 – 26 ก.ค. 62 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 11 6 – 10 ม.ค. 63 

12 29 ก.ค.– 2 ส.ค. 62 ของเล่นของใช ้ 12 13 – 17 ม.ค. 63 วนัเด็ก วนัครู 
13 5– 9 ส.ค.  62 อาเซียน 13 20 – 24 ม.ค. 63 ฤดูหนาว 
14 12 – 16 ส.ค. 62 วนัแม่ 14 27 – 31 ม.ค. 63 สนุกกบัตวัเลข 
15 19 – 23 ส.ค. 62 สนุกคิดกบัวทิยาศาสตร์ 15 3 – 7 ก.พ. 63 ปริมาตรนํ้าหนกั 
16 26 – 30 ส.ค. 62 ชุมชนแสนสุข 16 10 – 14 ก.พ. 63 เสียงรอบตวั 
17 2 – 6 ก.ย. 62 ตน้ไม ้ 17 17 – 21 ก.พ. 63 แรงพลงังาน 
18 9 – 13 ก.ย. 62 ดิน หิน ทราย 18 24 – 28 ก.พ. 63 ฤดูร้อน 
19 16 – 20 ก.ย. 62 สัตวน่์ารัก    
20 23 – 27 ก.ย. 62 คมนาคม    

 

  



ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ระดับช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนที ่1 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 16-17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ การพดูแนะนาํช่ือของตนเอง 

องัคาร 
การแนะนาํช่ือช่ือครูช่ือพี่เล้ียง
สัญลกัษณ์ประจาํตวั 

พุธ 
การแนะนาํสถานท่ีห้องเรียนหอ้งนํ้า
หอ้งอาหาร 

พฤหสับดี การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 
ศุกร์ การเล่นอยา่งปลอดภยั 

2 20-24 พ.ค. 62 โรงเรียนของเรา 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ พฒันาการทางภาษาและการรู้หนงัสือ 
องัคาร ช่ือโรงเรียนและสถานท่ีในโรงเรียน 

พุธ สาํรวจอาคารต่างๆในโรงเรียน 
พฤหสับดี บุคลากรในโรงเรียน 

ศุกร์ 
การสร้างขอ้ตกลงและการปฏิบติัของ
หอ้งเรียน 

3 27-31 พ.ค. 62 ตวัเรา 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การสนทนาเร่ืองส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

องัคาร ความสาํคญัของอวยัวะ 
พุธ การดูแลสุขภาพอนามยั 

พฤหสับดี การป้องกนัระวงัตนใหป้ลอดภยั 

ศุกร์ 
การเปรียบเทียบเด็กท่ีมีรูปร่างแตกต่าง
กนั 

4 
 

3–7 มิ.ย. 
62 

เด็กดีมีคุณธรรม 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ วธีิระวงัรักษาร่างกายใหส้ะอาด 

องัคาร 
การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจาํวนั 

พุธ การรับประทานอาหารดว้ยตนเอง 
พฤหสับดี การใชห้อ้งนํ้าหอ้งส้วม 

ศุกร์ 

การเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ท่ีดว้ย
ตนเอง 
 
 
 



 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

5 10–14 มิ.ย. 62 ครอบครัวมีสุข 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

ตวัเด็ก 

จนัทร์ สมาชิกในครอบครัว 
องัคาร จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

พุธ บทบาทหนา้ท่ีสมาชิกในครอบครัว 
พฤหสับดี การปฏิบติัตนต่อบุคคลในครอบครัว 

ศุกร์ อาชีพของบุคคลในครอบครัว 

6 17–21 มิ.ย. 62 
อาหารดีมี
ประโยชน์ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ อาหารหลกั 5 หมู่ 
องัคาร รสชาติของอาหาร 

พุธ มารยาทในการรับประทานอาหาร 
พฤหสับดี ประโยชน์ของอาหาร 

ศุกร์ วธีิการประกอบอาหาร 

7 24–28 มิ.ย. 62 ฝนจ๋า 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ สมบติัของนํ้า 
องัคาร เหตุการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดฝน 

พุธ การปฏิบติัตนเม่ือฝนตก 
พฤหสับดี การบอกอาการเม่ือเจบ็ป่วย 

ศุกร์ โครงการฝายชะลอนํ้า 

8 1-5 ก.ค. 62 ขา้วแสนอร่อย 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การร้องเพลงและทาํท่าทางประกอบ
เพลง 

องัคาร 
การทาํท่าทางตามจินตนาการประกอบ
คาํขา้ว 

พุธ การเคล่ือนไหวตามขอ้ตกลง 

พฤหสับดี 
ทาํท่าทางตามจินตนาการประกอบคาํ
บรรยาย 

ศุกร์ การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 

9 8-12 ก.ค. 62 ปลอดภยัไวก่้อน 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
รักษาความปลอดภยัในการทาํกิจวตัร
ประจาํวนั 

องัคาร ความปลอดภยัจากการเล่นของเล่น 
พุธ ระวงัอนัตรายจากของมีคม 

พฤหสับดี ระวงัอนัตรายจากสัตวมี์พิษ 
ศุกร์ ระวงัอนัตรายจากคนแปลกหนา้ 



ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

10 15-19 ก.ค. 62 รักเมืองไทย 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ พระราชประวติั 
องัคาร พระผูท้รงเป็นจอมทพัไทย 

พุธ 
ถา้ผูท้รงปลุกจิตสาํนึกในการทาํความ
ดี 

พฤหสับดี การแสดงความจงรักภกัดี 
ศุกร์ การจาํแนกเงินเหรียญ 

11 22-26 ก.ค. 62 
วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ประเทศไทย 4 ภาคดอกไมป้ระจาํชาติ 
องัคาร สถานท่ีสาํคญัในทอ้งถ่ิน 

พุธ ภาษาและพยญัชนะไทย 
พฤหสับดี ของหวานขนมไทย 

ศุกร์ ลกัษณะนิสัยของคนไทยมารยาทไทย 

12 
29 ก.ค.– 2 ส.ค. 

62 
ของเล่นของใช ้

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ การแยกของใชส่้วนตวัและส่วนรวม 
องัคาร ลกัษณะของเล่นของใช ้

พุธ การเก็บของเล่นของใช ้

พฤหสับดี 
การปฏิบติัตนในการเล่นขนาด
ตวัอกัษร 

ศุกร์ 
การใชว้สัดุและส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่ง
คุม้ค่า 

13  5–9 ส.ค. 62 อาเซียน 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
สัญลกัษณ์อาเซียน ช่ือประเทศและธง
ชาติ 

องัคาร คาํทกัทายของแต่ละประเทศ 
พุธ สัตวแ์ละการแต่งกายแต่ละประเทศ 

พฤหสับดี ดอกไม ้อาหารของแต่ละประเทศ 

ศุกร์ 
ช่ือเมืองหลวง แผนท่ีของแต่ละ
ประเทศ 

14 12-16 ส.ค. 62 วนัแม่ 
ส่ิงต่างๆ 

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ความสาํคญัของวนัแม่แห่งชาติ 

องัคาร 
ลกัษณะของวนัแม่แห่งชาติการปฏิบติั
ตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเรา 

พุธ การทาํบตัรอวยพรวนัแม่ 
พฤหสับดี การร้อยมาลยักราบแม่ 

ศุกร์ ความสาํคญัของวนัแม่แห่งชาติ 



 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

15 19-23 ส.ค. 62 
สนุกคิดกบั

วทิยาศาสตร์ 
ส่ิงต่างๆ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ 
องัคาร 

พุธ 
พฤหสับดี 

ศุกร์ 

16 26-30 ส.ค. 62 ชุมชนของเรา 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
ช่ือชุมชนของเราสถานท่ีสาํคญัใน
ชุมชน  

องัคาร สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 
พุธ การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีในชุมชน 

พฤหสับดี การคดัแยกขยะ (ขยะเปียก ขยะแหง้) 

ศุกร์ 
อาชีพในชุมชน (ตาํรวจ,ทหาร,หมอ
,ประมง) 

17  2-6 ก.ย.62 ตน้ไมท่ี้รัก 
ธรรมชาติ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ช่ือและส่วนประกอบของตน้ไม ้
องัคาร รูปร่างและลกัษณะของใบไม ้

พุธ การปลูกตน้ไม ้การดูแลตน้ไม ้
พฤหสับดี ประโยชน์ของตน้ไม ้

ศุกร์ การประกอบอาหารจากพืช 

18 9-13 ก.ย.62 ดิน หิน ทราย 
ธรรมชาติ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
สังเกตลกัษณะดินหินทรายของจริง
เปรียบเทียบความแตกต่างของดินหิน
ทราย (ขนาด,สีผวิสัมผสั,กล่ิน) 

องัคาร 
การคาดคะเนเพื่อนาํเรียงหินทรายใส่
ลงในแกว้ท่ีมีนํ้ามีอะไรบา้งท่ีอยูใ่นดิน
หินทราย 

พุธ 
บอกประโยชน์ของดินหินทรายบอก
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดจ้ากดินหินทรายใน
ชั้นเรียน 

พฤหสับดี สาํรวจส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นดินทราย 

ศุกร์ 
การปฏิบติัตนในการดูแลรักษา
ธรรมชาติรอบตวัเห็นคุณค่าดินหิน
ทรายอยูไ่ดน้านๆ 



 

  

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

19 16-20 ก.ย.62 สัตวน่์ารัก 
ธรรมชาติ  

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ลกัษณะของสัตวน์ํ้าประเภทของสัตว์
แต่ละชนิดมีรูปร่างลกัษณะและขนาด
แตกต่างกนัของสัตว ์

องัคาร 
การรักษาความปลอดภยัและป้องกนั
อนัตรายจากสัตว ์

พุธ ความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
พฤหสับดี ประโยชน์ของสัตวน์ํ้าต่อมนุษย ์

ศุกร์ 
การนบัการจาํแนกและเปรียบเทียบ 1-
5 

20 23-27 ก.ย.62 คมนาคม 
ส่ิงต่างๆ   

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ฟังนิทานสนทนาเร่ืองความสาํคญัใน
ช่ือของยานพาหนะเล่นบทบาทสมมุติ 

องัคาร 
คาดคะเนเสียงยานพาหนะทางบก
สังเกตลกัษณะยานพาหนะทางบก 

พุธ 
ต่อภาพกีฬาและสนทนาลกัษณะ
ยานพาหนะทางนํ้า 

พฤหสับดี 
สังเกตลกัษณะเคร่ืองบินอธิบายท่อง
คาํคลอ้งจองยานพาหนะทางอากาศ 

ศุกร์ 
เล่าประสบการณ์และสังเกตการใส่
หมวกกนัน็อค 



ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ระดับช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนที ่2 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 
28 ต.ค. – 1 

พ.ย. 62 
รู้รอบปลอดภยั 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
กนัระมดัระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัตนเอง 

องัคาร 
ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่มี
อนัตรายมากเช่นกนั 

พุธ 
การปฏิบติัตวัเม่ือไดย้นิสัญญาณเสียง
การช่วยเหลือตนเองเม่ือเกิดเหตุร้าย 

พฤหสับดี 
การสังเกตส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีเป็น
สัญญาณเตือนภยัเช่นกล่ินเหมน็เสียง
กระจกแตกเสียงท่ีดงัมากๆ 

ศุกร์ 
การปฏิบติัตนและป้องกนัภยัท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัตนเองเม่ืออยูใ่นสถานท่ี
สาธารณะเม่ือพลดัหลงกบัพอ่แม่ 

2 
4-8 พ.ย. 

62 
กลางวนั กลางคืน 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ลกัษณะของดวงอาทิตยล์กัษณะของ
ดวงจนัทร์ 

องัคาร 
ความแตกต่างระหวา่งกลางวนั
กลางคืน 

พุธ 
การปฏิบติัตนในเวลากลางวนัและ
กลางคืน 

พฤหสับดี 
สัตวท่ี์ออกหากินในเวลากลางวนัและ
กลางคืน 

ศุกร์ 
ลกัษณะของดวงอาทิตยล์กัษณะของ
ดวงจนัทร์ 

3 
11-15 พ.ย. 

62 
ลอยกระทง 

ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ความเป็นมาและความสาํคญัของวนั
ลอยกระทง 

องัคาร กิจกรรมวนัลอยกระทง 
พุธ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในแม่นํ้า 

พฤหสับดี ส่วนประกอบของกระทง 
ศุกร์ ลกัษณะรูปร่างฐานกระทง 



ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

4 

 
18-22 พ.ย. 

62 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาํหรับเด็กปฐมวยั (การประหยดั) 

องัคาร 
การพึ่งพาตนเอง (การแต่งตวัดว้ย
ตนเอง) 

พุธ 
การพึ่งพาตนเอง(การรับประทาน
อาหารดว้ยตนเองให้หมดไม่เหลือทิ้ง) 

พฤหสับดี 
การพึ่งพาตนเอง การเก็บของเล่นของ
ใชเ้ขา้ท่ีดว้ยตนเอง 

ศุกร์ 
การรู้จกัเลือกอยา่งมีเหตุผล(การปลูก
ผกั รักสุขภาพ) 

5 
25-29 พ.ย. 

62 
เทคโนโลยแีละ

การส่ือสาร 
ส่ิงต่างๆ 

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ การส่ือสารทางโทรศพัท์ 
องัคาร การเดินทางของเสียงผา่นโทรศพัท ์

พุธ 
การประดิษฐ์โทรศพัทต์ามวธีิการขอ้
สงสัยของตนเองเม่ือหาคาํตอบจากท่ี
กาํหนดให้ 

พฤหสับดี 

การทดสอบการไดย้นิเสียงของ
โทรศพัทก์ระดาษส่ิงประดิษฐจ์าก
กรวยท่ีมีขนาดรูปร่างความยาวของ
เชือกต่างกนั 

ศุกร์ การส่ือสารทางอ่ืนๆไดแ้ก่ วิทย ุ

6 
2-6 ธ.ค. 

62 
วนัชาติ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 

วนัชาติของประเทศไทยตรงกบัวนัท่ี 5 
ธนัวาคมของทุกปีซ่ึงเป็นวนัพระบรม
ราชสมภพ (วนัเกิด) พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 

องัคาร 

วนัท่ี 5 ธนัวาคมถือเป็นวนัพ่อแห่งชาติ
เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นผูมี้พระคุณแก่ชาติ
เปรียบเสมือนพอ่ของชาวไทย 

พุธ 
ความสาํคญัของวนัชาติและพระคุณ
พอ่ 

พฤหสับดี ความกตญัํูต่อผูมี้พระคุณ 
ศุกร์ การรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 



 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

7 
9-13 ธ.ค. 

62 
รูปร่าง รูปทรง ส่ิงต่างๆรอบตวั 

จนัทร์ ลกัษณะวสัดุรูปทรงต่างๆ 
องัคาร วสัดุรูปทรงรอบตวัเรา 

พุธ 
เปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกต่างวสัดุรูปทรงต่างๆ 

พฤหสับดี จาํแนกวสัดุรูปทรงต่างๆ 
ศุกร์ ประโยชน์ของรูปทรงต่างๆ 

8 
16-20 ธ.ค. 

62 
โลกสวยดว้ย

สีสัน 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ประเภทของสี สีจากธรรมชาติ สีท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

องัคาร แม่สีและการผสมสี 
พุธ สีแทนสัญลกัษณ์สีของธงชาติไทย 

พฤหสับดี สีท่ีไดจ้ากพืชผกัผลไม ้
ศุกร์ การทาํวุน้สีจากสีธรรมชาติ 

9 
 

23-27 ธ.ค. 
62 

รู้เร่ืองเมืองเพชร 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
ลกัษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศของ
จงัหวดัเพชรบุรี 

องัคาร คาํขวญัของจงัหวดัเพชรบุรี 
พุธ สถานท่ีสาํคญัในจงัหวดัเพชรบุรี 

พฤหสับดี 
ช่ือและลกัษณะของอาหารและขนม
หวานจงัหวดัเพชรบุรี 

ศุกร์ 
ช่ือและลกัษณะของอาชีพท่ีสาํคญัใน
จงัหวดัเพชรบุรี 

10 
30 ธ.ค. – 
 3 ม.ค.  

62 
Project  

Approach 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 

การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 

องัคาร 
พุธ 

พฤหสับดี 
ศุกร์ 

11 
6 – 10 ม.ค. 

63 

จนัทร์ 
องัคาร 

พุธ 
พฤหสับดี 

ศุกร์ 



 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

12 
13 – 17 ม.ค. 

63 
วนัเด็ก วนัครู 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ความสาํคญัของวนัเด็ก 
องัคาร คาํขวญัวนัเด็กประจาํปี 

พุธ หนา้ท่ีของเด็ก 

พฤหสับดี 
ความสาํคญัของเด็กการปฏิบติัต่อครูและ
ผูใ้หญ่อยา่งมีสัมมาคารวะ 

ศุกร์ ความสาํคญัของวนัเด็ก 

13 
20 – 24 ม.ค. 

63 
ฤดูหนาว 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ฤดูกาลสามฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว
ลกัษณะทัว่ไปของฤดูหนาว 

องัคาร 
สภาพอากาศในฤดูหนาวลมหนาวการ
เกิดลม 

พุธ 
อากาศร้อนอากาศเยน็การเคล่ือนตวัของ
อากาศ 

พฤหสับดี การรักษาสุขภาพของตนเองในฤดูหนาว 

ศุกร์ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มใน
ฤดูหนาวพืชผลไมผ้กัในฤดูหนาว 

14 
27 – 31 ม.ค. 

63 
สนุกกบัตวัเลข 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ นบัและจาํนวน 1 ถึง 8 

องัคาร 
การรวมส่ิงต่างๆ 2 กลุ่มและบอกจาํนวน
ท่ีเกิดจากการรวมส่ิงของไม่เกิน 10 

พุธ 
การแยกลมออกจากกลุ่มใหญ่และบอก
จาํนวนท่ีเหลือท่ีมีจาํนวนไม่เกิน 10 

พฤหสับดี 
เปรียบเทียบจาํนวนของส่ิงต่างๆเช่น
เท่ากนัหรือไม่เท่ากนัมากกวา่หรือนอ้ย
กวา่ 

ศุกร์ เรียงลาํดบัส่ิงของส่ิงต่างๆไม่เกิน 3 ส่ิง 

15 
3-7 ก.พ. 

63 
ปริมาตรนํ้าหนกั 

ส่ิงต่างๆ  
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ปริมาตรของส่ิงต่างๆ 

องัคาร 
การเปรียบเทียบปริมาตรในภาชนะท่ี
ขนาดแตกต่างกนั 

พุธ เสียงท่ีเกิดจากขวดนํ้าท่ีมีปริมาตรต่างกนั 
พฤหสับดี การเรียนรู้เร่ืองนํ้าหนกั 

ศุกร์ การเปรียบเทียบนํ้าหนกัของส่ิงต่างๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

16 
 
 

10 – 14 ก.พ. 
63 

เสียงรอบตวั 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ เสียงเกิดจากการสั่นของส่ิงต่างๆ 
องัคาร เสียงเกิดจากแหล่งท่ีมาท่ีต่างกนั 

พุธ 
การมีสมาธิในการฟังเสียงการแยกเสียง
เบาดงั 

พฤหสับดี เสียงท่ีไม่ไดเ้กิดตามธรรมชาติ 
ศุกร์ การดูแลรักษาหู 

17 
17 – 21 ก.พ. 

63 
แรงและพลงังาน
ในชีวติประจาํวนั 

 
 
 
 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ในการออกแรงกระทาํมีวธีิการท่ี
หลากหลาย 

องัคาร แรงมีผลทาํใหส่ิ้งต่างๆเปล่ียนแปลงไป 

พุธ 
แสงและไฟฟ้ามาจากแหล่งพลงังานเช่น
ลมนํ้า 

พฤหสับดี 
แสงช่วยใหเ้รามองเห็นเม่ือบงัแสงจะเกิด
เงา 

ศุกร์ ไฟฟ้าทาํใหเ้คร่ืองใชบ้างอยา่งทาํงานได ้

18 
24 – 28 ก.พ. 

63 
ฤดูร้อน 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ สภาพอากาศในฤดูร้อน 
องัคาร การแต่งกายในฤดูร้อน 

พุธ โรคท่ีพบในฤดูร้อนและการป้องกนั 
พฤหสับดี อาหารในฤดูร้อน 

ศุกร์ ประเพณีวฒันธรรมไทยวนัสงกรานต์ 



 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 

ระดับอนุบาล  3 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ 
1 16-17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ 1 31 ต.ค. – 1 พ.ย.62 รู้รอบ  ปลอดภยั 
2 20-24 พ.ค. 62 โรงเรียนของเรา 2 4 – 8 พ.ย. 62 กลางวนั  กลางคืน 
3 27 -31 พ.ค. 62 ตวัเรา 3 11 –15 พ.ย. 62 ลอยกระทง 
4 3 – 7 มิ.ย. 62 เด็กดีมีคุณธรรม 4 18 - 22 พ.ย. 62 เศรษฐกิจพอเพียง 
5 10 - 14 มิ.ย. 62 ครอบครัวมีสุข 5 25 – 29 พ.ย. 62 เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
6 17 - 21 มิ.ย. 62 อาหารดีมีประโยชน์ 6 2 – 6 ธ.ค. 62 วนัชาติ 
7 24 - 28 มิ.ย. 62 ฝนจ๋า 7 9 – 13 ธ.ค. 62 ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง 
8 1 – 5 ก.ค. 62 ขา้วแสนอร่อย 8 16 – 20 ธ.ค. 62 โลกสวยดว้ยสีสัน 
9 8 – 12 ก.ค. 62 ปลอดภยัไวก่้อน 9 23 – 27 ธ.ค. 62 รู้เร่ืองเมืองเพชร 

10 15-19 ก.ค. 62 วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 10 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 การสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) 11 22 – 26 ก.ค. 62 วนัแม่ 11 6 – 10 ม.ค. 63 

12 29 ก.ค.– 2 ส.ค. 62 รักเมืองไทย 12 13 – 17 ม.ค. 63 วนัเด็ก วนัครู 
13 5– 9 ส.ค.  62 อาเซียน 13 20 – 24 ม.ค. 63 ฤดูหนาว 
14 12 – 16 ส.ค. 62 ของเล่นของใช ้ 14 27 – 31 ม.ค. 63 สนุกกบัตวัเลข 
15 19 – 23 ส.ค. 62 วทิยาศาสตร์ 15 3 – 7 ก.พ. 63 ปริมาตร  นํ้าหนกั 
16 26 – 30 ส.ค. 62 ชุมชนของเรา 16 10 – 14 ก.พ. 63 เสียงรอบตวั 
17 2 – 6 ก.ย. 62 ตน้ไมท่ี้รัก 17 17 – 21 ก.พ. 63 แรงและพลงังาน 
18 9 – 13 ก.ย. 62 หิน ดิน ทราย 18 24 – 28 ก.พ. 63 ฤดูร้อน 
19 16 – 20 ก.ย. 62 สัตวน่์ารัก    
20 23 – 27 ก.ย. 62 คมนาคม    

 

 



ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่1 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 16-17 พ.ค. 62 

 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
 
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 
 

จนัทร์ แนะนาํช่ือเด็ก  ช่ือครู พี่เล้ียง  ช่ือเพื่อน 

องัคาร 
แนะนาํสัญลกัษณ์ประจาํตวัและของใช้
ส่วนตวั 

พุธ 
แนะนาํเดินสาํรวจหอ้งเรียน หอ้งนํ้า 
โรงอาหารสนามเด็กเล่น อาคารเรียน 
และมารยาทในการรับประทานอาหาร 

พฤหสับดี 
การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียน 

ศุกร์ 
มารยาทในการแสดงความเคารพ  
กล่าวสวสัดี ขอบใจ  ขอบคุณ  ขอโทษ 

2 20-24 พ.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนของเรา 

 
 
 
 
 
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 
 

จนัทร์ พฒันาการทางภาษาและการรู้หนงัสือ 
องัคาร สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 

พุธ ทาํแผนผงัในโรงเรียน 

พฤหสับดี 
บุคคลในโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ี
ของคนในโรงเรียน 

ศุกร์ 
การทาํแผนท่ีการเดินทางมาโรงเรียน  
สร้างขอ้มูลและการปฏิบติัของ
หอ้งเรียนในโรงเรียน 

3 27 -31 พ.ค. 62 

 
 
 
 
 
ตวัเรา 
 

 
 
 
 
 
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 
 

จนัทร์ 
บอกช่ืออวยัวะและความสาํคญัของ
อวยัวะนั้นเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของอวยัวะนั้น 

องัคาร 
การเรียนรู้หนา้ท่ีของอวยัวะของ
ร่างกาย 

พุธ ทาํแผนผงัในโรงเรียน 

พฤหสับดี 
บุคคลในโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ี
ของคนในโรงเรียน 

ศุกร์ 
การทาํแผนท่ีการเดินทางมาโรงเรียน  

สร้างขอ้มูลและการ 
 



ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

4 3 – 7 มิ.ย. 62 

 
 
เด็กดีมีคุณธรรม 

 
 
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ การลา้งมือตาม 7 ขั้นตอน 
องัคาร การเลือกเคร่ืองแต่งกายและการแต่งตวั 

พุธ 
การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการ
รับประทานอาหาร 

พฤหสับดี 
การใชแ้ละการทาํความสะอาดหลงัใช้
หอ้งนํ้าห้องส้วม 

ศุกร์ 
การปูและเก็บท่ีนอนการเก็บและใช้
ส่วนตวั 

5 10 - 14 มิ.ย. 62 

 
 
 
 
ครอบครัวมีสุข 
 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ประวติัความเป็นมาของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

องัคาร 
การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 

พุธ 
การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 

พฤหสับดี บทบาทหนา้ท่ีของบุคคลในครอบครัว 
ศุกร์ อาชีพและบุคคลในครอบครัว 

6 17 - 21 มิ.ย. 62 

 
 
อาหารดีมี
ประโยชน์ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ อาหารหลกั 5 หมู่ 

องัคาร 
อาหารท่ีมีประโยชน์และอาหารท่ีไม่มี
ประโยชน์ 

พุธ ประโยชน์ของอาหาร 
พฤหสับดี อาหารไทย 4 ภาค 

ศุกร์ การประกอบอาหารส้มตาํไทย 

7 24 - 28 มิ.ย. 62 ฝนจ๋า 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ วฏัจกัรของนํ้า 
องัคาร การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมเม่ือฝนตก 

พุธ โรคท่ีพบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกนั 

พฤหสับดี 
โครงการตามพระราชดาํริฯ โครงการ
แกม้ลิง 

ศุกร์ 

โครงการตามพระราชดาํริฯ โครงการ
ฝนหลวง 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

 
8 
 

 
 
 
1 – 5 ก.ค. 62 
 

ขา้วแสนอร่อย 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ขา้วชนิดต่างๆ เช่น ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว 
องัคาร ขั้นตอนในการทาํนา 

พุธ ประเพณีท่ีเก่ียวกบัขา้ว 
พฤหสับดี ประโยชน์ของขา้ว 

ศุกร์ อาหารท่ีทาํมาจากขา้ว 

9 

 
 
 
 
8 – 12 ก.ค. 62 ปลอดภยัไวก่้อน 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การรักษาความปลอดภยัของตนเอง
และผูอ่ื้นในกิจวตัประจาํวนั 

องัคาร 
ความปลอดภยัจากการท่ีเล่นของเล่น
และการเล่นในสนามเด็กเล่นการ
หลีกเล่ียงสนามท่ีเส่ียงอนัตราย 

พุธ ความปลอดภยัจากของมีคม 
พฤหสับดี ความปลอดภยัจากสัตวมี์พิษ 

ศุกร์ 
การระมดัระวงัตนเองจากคนแปลก
หนา้ 

 
10 

 

 
 

15-19 ก.ค.62 

 
 

รักเมืองไทย 
 

เร่ืองราวเก่ียว
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ พระมหากษตัริยไ์ทย 
องัคาร ประเพณีไทย 4 ภาค 

พุธ บา้นไทย 
พฤหสับดี วนัสาํคญัตามประเพณีไทย 

ศุกร์ หนา้ท่ีของเด็กในการเป็นพลเมืองดี 

11 

 
 

22-26 ก.ค.62 

 
 

วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 

 
 

เร่ืองราวเก่ียว
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ พระราชประวติั 

องัคาร 
พระผูท้รงเป็นตน้แบบของความวริิยะ
อุตสาหะ 

พุธ 
พระผูท้รงปลุกจิตสาํนึกในการทาํ
ความดี 

พฤหสับดี การแสดงความจงรักภกัดี 
ศุกร์ พระราชกรณียกิจ 



 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

 
12 

 

 
 
 

29 ก.ค.-2ส.ค.
62 

 
 
 

ของเล่นของใช ้
 
 

ส่ิงต่างๆรอบตวั
เด็ก 

จนัทร์ การรู้จกัของเลน่ของใช้ 

องัคาร 
การรู้จกัของเลน่ของใช้ (การจ าแนกและจดั
กลุม่ของเลน่ของใช้ตามรูปทรงเลขาคณิต) 

พุธ 
อนัตรายที่เกิดจากของเลน่และวธีิป้องกนั
อนัตราย 

พฤหสับดี 
อนัตรายที่เกิดจากของใช้วิธีป้องกนั
อนัตราย 

ศุกร์ การเก็บรักษาของเลน่ของใช้ 

13 

 
 

5-9 ส.ค.62 

 
 

อาเซียน 
เร่ืองราวเก่ียว

บุคคลและ
สถานท่ี

แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
สญัลกัษณ์ประจ าอาเซียน ช่ือประเทศ ธง
ชาต ิ

องัคาร ค าทกัทายประจ าชาติ 

พุธ สตัว์ประจ าชาต ิ

พฤหสับดี ดอกไม้ อาหารประจ าชาต ิ

ศุกร์ ช่ือเมืองหลวง แผนท่ีแตล่ะประเทศ 

 
14 

 

 
 
 
 

12-16 ส.ค.62 

 
 
 
 

วนัแม่ 

เร่ืองราวเก่ียว
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหนงัสือและทาํ
หนงัสือ เร่ืองนมจากเตา้ 

องัคาร 
พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระนางเจา้ 

พุธ ความสาํคญัของวนัแม่แห่งชาติ 

พฤหสับดี 
สัญลกัษณ์ของวนัแม่แห่งชาติ ดอกไม้
และธง 

ศุกร์ 
การทาํความเคารพและการปฏิบติัตนท่ี
ถูกตอ้ง 

15 19 – 23 ส.ค. 62 

 
 

สนุกคิดกบั
วทิยาศาสตร์ 

 
 

ส่ิงต่างๆรอบตวั
เด็ก 

จนัทร์  
 

กิจกรรมวทิยาศาสตร์ 
องัคาร 

พุธ 
พฤหสับดี 

ศุกร์ 



 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

16 
26 – 30 ส.ค. 62 

 
ชุมชนของเรา 

เร่ืองราวเก่ียว
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ สถานท่ีสาํคญัในชุมชน 
องัคาร ชุมชนน่าอยู ่

พุธ การคดัแยกขยะ 
พฤหสับดี อาชีพคนในชุมชน 

ศุกร์ บุคคลสาํคญัในชุมชน 

17 2 – 6 ก.ย. 62 
 

ตน้ไมท่ี้รัก 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ช่ือและลกัษณะของตน้ไม ้

องัคาร 
การจาํแนกประเภทของตน้ไม ้(ไม้
ดอก ไมผ้ล ไมใ้บ) 

พุธ 
การทดลองการดูดนํ้าของรากและ
หนา้ท่ีของราก 

พฤหสับดี การบาํรุงดูแลรักษาตน้ไม ้
ศุกร์ โทษของการาทาํลายป่า 

18 
 
9 – 13 ก.ย. 62 

 
หิน ดิน ทราย 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
สังเกตลกัษณะของหิน ดิน ทราย 
(บอกช่ือ หิน ดิน ทราย) 

องัคาร สังเกตเคร่ืองกรองนํ้า หิน ดิน ทราย 
พุธ ประโยชน์ของ หิน ดิน ทราย  

พฤหสับดี ส่ิงมีชีวติท่ีอยู ่หิน ดิน ทราย 
ศุกร์ การดูแลรักษา หิน ดิน ทราย 

19 16 – 20 ก.ย. 62 
 

สัตวน่์ารัก 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ประเภท รูปร่างลกัษณะและขนาดของ
สัตวท่ี์แตกต่างกนั 

องัคาร 
การป้องกนัอนัตรายและความ
ปลอดภยัจากสัตว ์

พุธ ประโยชน์ของสัตวต่์อมนุษย ์
พฤหสับดี ความเมตตากรุณาต่อสัตว ์

ศุกร์ อาหารสัตวเ์ล้ียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

20 
 

23 – 27 ก.ย. 62 
 

คมนาคม 
ส่ิงต่างๆรอบตวั

เด็ก 

จนัทร์ 
นบัปากเปล่า 1-20 จดักลุ่มจาํแนก
ยานพาหนะ 

องัคาร 
นบัปากเปล่า 1-20 ท่องคาํคลอ้งจอง 
นบัจาํนวนตูร้ถไฟ 

พุธ 
นบัปากเปล่า 1-20 จาํแนกจดักลุ่ม จม 
ลอย เปรียบเทียบแพกบัเรือ 

พฤหสับดี 
นบัปากเปล่า 1-20 ฟังนิทานและ
สนทนาเก่ียวกบัสระพานลอย 

ศุกร์ 
นบัปากเปล่า 1-20 ฟังนิทานเร่ือง “หนู
นอ้ยไม่ระวงั” เล่นบทบาทสมมุติขา้ม
ทางมา้ลาย 



ขอบข่ายการก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ระดับช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่2 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

1 
28 ต.ค.-1 

พ.ย.62 
รู้รอบปลอดภยั 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตวัเด็ก 

จนัทร์ 
การประเมินภยัรอบตวัเม่ืออยูใ่น
สถานท่ีและสถานการณ์ต่างๆ 

องัคาร 
ภยัพิบติัต่างๆไดแ้ก่ อคัคีภยั วาตภยั 
อุทกภยั 

พุธ 
การระวงัภยั อคัคีภยั การดูแล
ช่วยเหลือตนเองเม่ือมีเหตุไฟไหม ้

พฤหสับดี 
การสาํรวจจุดอนัตรายในโรงเรียนและ
สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเด็กอาศยัอยูแ่ละการ
ปฏิบติัตวัใหพ้น้ภยั 

ศุกร์ 
การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัภยัท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัเด็กเม่ืออยูใ่นสถานท่ี 

2 

 
 
 

4 – 8 พ.ย. 62 
 

กลางวนั กลางคืน 
ธรรมชาติ

รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ การเกิดกลางวนั-กลางคืน 

องัคาร 
ลกัษณะของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ 
ดวงดาว 

พุธ 
การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัตามหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ 

พฤหสับดี ส่ิงมีชีวติกลางวนั กลางคืน 

ศุกร์ 
กิจกรรมการอ่านร่วมกนัจากหนงัสือ 
เร่ือง ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน 

3 

 
 
 
11 –15 พ.ย. 62 

ลอยกระทง 
ส่ิงต่างๆรอบตวั

เด็ก 

จนัทร์ 
ความเป็นมาและความสาํคญัของ
ประเพณีลอยกระทง 

องัคาร กลีบและฐานกระทง – การชัง่นํ้าหนกั 

พุธ 
การจม – ลอยโดยการทดลองหา
จาํนวนกลีบของกระทงมากท่ีสุดท่ี
กระทงไม่จม 

พฤหสับดี การบนัทึกและนาํเสนอผลการทดลอง 

ศุกร์ 

การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 
 
 
 
 

4 

 
 

 
 

18-22 พ.ย.62 

 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ 
ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการปฏิบติัตนตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องัคาร 
การประหยดัอดออม (เงิน) ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้นํ้า ไฟ 

พุธ 
การพึ่งพาตนเองการแต่งตวั การ
รับประทานอาหารและด่ืมนม 

พฤหสับดี การเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ท่ีดว้ยตนเอง 

ศุกร์ 
การเลือกอยา่งมีเหตุผล – การปลูกผกั
รักสุขภาพ 

 
 

5 

 
 

25-29 พ.ย.62 

 
 

เทคโนโลยแีละ
การส่ือสาร 

 
 

ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ชนิดของจดหมาย 

องัคาร ลกัษณะของจดหมาย 

พุธ หนา้ท่ีของบุรุษไปรษณีย ์

พฤหสับดี การเดินทางของจดหมาย 

ศุกร์ การส่ือสารอ่ืนๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ 

 
 

6 

 
 
 
 
 

2-6 ธ.ค.62 

 
 
 
 
 

วนัชาติ 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 

วนัชาติของประเทศไทยตรงกบัวนัท่ี 5 
ธนัวาคมชองทุกปี ซ่ึงเป็นวนัพระราช
สมภพ (วนัเกิด) พระบาทสมเด็จ พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 

องัคาร 

วนัท่ี 5 ธนัวาคมถือเป็นวนัพ่อแห่งชาติ 
เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นผูมี้พระคุณแก่ชาติ 
เปรียบเสมือนพอ่ของชนชาวไทย 

พุธ ความสาํคญัของวนัชาติและพระคุณพอ่ 
พฤหสับดี ความกตญัํูต่อผูมี้พระคุณ 

ศุกร์ การรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

7 

 
 

9-13 ธ.ค.62 

 
 

ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง 

ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ลกัษณะวตัถุ รูปทรงต่างๆ 
องัคาร วตัถุรูปทรงต่างๆรอบตวัเรา 

พุธ 
เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของ
วตัถุ และรูปทรงต่างๆ 

พฤหสับดี จาํแนกวตัถุรูปทรงต่างๆ 

ศุกร์ 
ประโยชน์รูปทรงต่างๆ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

8 

 
 

16-20 ธ.ค.62 

 
 
โลกสวยดว้ย
สีสัน 

 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ แม่สีและการผสมสีจากแม่สี 
องัคาร สีผสมชั้นท่ี 3 

พุธ ความลบัของสีดาํ 
พฤหสับดี การทาํสีผสมอาหารจากพืช 

ศุกร์ การทาํหวานเยน็จากสีธรรมชาติ 

9 

 
 

23-27 ธ.ค.62 

 
 

รู้เร่ืองเมืองเพชร 

 
 

เร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและ

สถานท่ี
แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ลกัษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศของ
จงัหวดัเพชรบุรี 

องัคาร คาํขวญัของจงัหวงัเพชรบุรี 
พุธ สถานท่ีสาํคญัในจงัหวดัเพชรบุรี 

พฤหสับดี อาหารและขนมหวานของจงัหวดั
เพชรบุรี 

ศุกร์ อาชีพท่ีสาํคญัของจงัหวดัเพชรบุรี 

10 

 
 
 

30 ธ.ค.62-3 
ม.ค.63 

 

 
 

 การเรียนรู้แบบ
โครงการ  

Project Approach 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

บุคคลและ
สถานท่ี

แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์  
 
 
 

การเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project Approach) 

องัคาร 
พุธ 

พฤหสับดี 
     ศุกร์ 

11 

 
 
 

6-10 ม.ค.63 

 
 

 การเรียนรู้แบบ
โครงการ  

Project Approach 
 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

บุคคลและ
สถานท่ี

แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ 
องัคาร 

พุธ 
พฤหสับดี 

ศุกร์ 



ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

12 13-17 ม.ค.63 วนัเด็ก วนัครู 

 
เร่ืองราวเก่ียวกบั

บุคคลและ
สถานท่ี

แวดลอ้มเด็ก 

จนัทร์ ความสาํคญัของวนัเด็ก 
องัคาร คาํขวญัวนัเด็กประจาํปี 

พุธ หนา้ท่ีของเด็ก 
พฤหสับดี ความสาํคญัของวนัครู 

ศุกร์ 
การปฏิบติัต่อครูและผูใ้หญ่อยา่งมี
สัมมาคารวะ 

13 20-24 ม.ค.63 ฤดูหนาว 

 
 
 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ฤดูกาล 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู
หนาว ช่วงเดือนฤดูกาลต่างๆในระบบ
มีการเกิดฤดูกาล 

องัคาร สภาพอากาศและปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในฤดูหนาว 

พุธ แรงลมและการเคล่ือนไหวของลม 
พฤหสับดี ทดลองการสร้างกระแสลม 

ศุกร์ การรักษาสุขภาพของตนเองในฤดู
หนาว  วธีิการทาํให้ร่างกายอบอุ่น 

14 27-31 ม.ค.63 สนุกกบัตวัเลข 

 
 
 
 

ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ นบัเลขแสดงจาํนวน 1-30 
องัคาร การรวมส่ิงต่าง ๆ ของกลุ่มและบอก

จาํนวนท่ีเกิดจากการรวมส่ิงต่าง ๆ 
พุธ การแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่ และ

บอกจาํนวนท่ีเหลือ เม่ือแยกกลุ่มยอ่ย 
พฤหสับดี การเปรียบเทียบจาํนวนของส่ิงต่างๆ 2 

กลุ่ม เท่ากบั-ไม่เท่ากบั มากกวา่-นอ้ย
กวา่ 

ศุกร์ เรียงลาํดบัท่ีของส่ิงต่างๆ ไม่เกิน 5 ส่ิง 

15 3-7 ก.พ.63 ปริมาตร นํ้าหนกั 

 
 
 

      ส่ิงต่างๆ 
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ ปริมาตรของของท่ีอยูใ่นภาชนะ
ต่างกนั 

องัคาร การตวงโดยใชเ้คร่ืองมือ และหน่วยวดั
ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  

พุธ การคาดคะเนนํ้าหนกั ของส่ิงของ 
พฤหสับดี นํ้าหนกัของส่ิงของท่ีใส่ในนํ้ า 

ศุกร์ การชัง่โดยใชเ้คร่ืองมือและหน่วยวดัท่ี
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วนั เดือน ปี หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วนั เร่ือง 

16 10-14 ก.พ.63 เสียงรอบตวั 

 
 
 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ เสียงท่ีเกิดจากการสั่นของส่ิงต่างๆ 
องัคาร เสียงท่ีเกิดจากแหล่งท่ีมาของเสียง

แตกต่างกนั 
พุธ การมีสมาธิในการฟังเสียง จาํแนก

ทิศทางของเสียงจากเคร่ืองดนตรีและ
เคร่ืองมือต่างๆ 

พฤหสับดี การสาํรวจเสียงจากวตัถุต่างๆ 
ศุกร์ การดูแลรักษาหู 

17 17-21 ก.พ.63 แรงและพลงังาน 

 
 
 

ธรรมชาติ
รอบตวัเด็ก 

จนัทร์ แรงมีผลทาํใหส่ิ้งต่างๆเปล่ียนแปลง
รูปร่าง 

องัคาร ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
พุธ วธีิการใชพ้ลงังานใหป้ลอดภยั และ

ประหยดัพลงังาน 
พฤหสับดี การเคล่ือนท่ี ท่ีเกิดจากพลงังานต่างๆ 

ศุกร์ พลงังานท่ีช่วยอาํนวยความสะดวก 

18 

 
 
 

24 – 28 ก.พ. 63 

 
 
 

ฤดูร้อน 

 

 

 

ธรรมชาติ

รอบตวั 

จนัทร์ อากาศในฤดูร้อน 

องัคาร การแต่งกายในฤดูร้อน 

พุธ ประเพณีวฒันธรรม และการละเล่น
ไทย 

พฤหสับดี การดาํรงชีวติของ คน สัตว ์พืช 

ศุกร์ โรคในฤดูร้อนและการป้องกนั 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสร้างหลกัสูตร การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560  

ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏว์ทิยาลยั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

***************************************************************** 

 

  ท่ีประชุมคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏว์ทิยาลยั ได้

พิจารณาโครงสร้างหลกัสูตร การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏว์ทิยาลยั แลว้ 

  เห็นชอบใหด้าํเนินการตามโครงสร้างหลกัสูตร การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

           ลงช่ือ   

            ( พระเทพสุวรรณโมลี ) 

      ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏว์ทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค าส่ังโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วทิยาลยั 

ที ่      /2562 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั 
**************** 

เพื่อให้การดาํเนินงานการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลยั

ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร เพื่อดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร

ระดบัปฐมวยัขอให้ผูท่ี้มีรายช่ือข้างล่างน้ี ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป ประกอบดว้ย 

 

1. นายกิตติพงษ ์  เทพพานิช  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวปิยวนั  เครือนาค  รองประธานกรรมการ 

  3. นางสาวอารีรัตน์ สกุลตนัติโรจน์  กรรมการ 

  4. นางรจรินทร์  อ่วมแดง  กรรมการ 

  5. นางชูชีพ  ปุยะติ   กรรมการ 

  6. นางดวงตา  เจตน์จาํลอง กรรมการ 

  7. นางอรัญญา  เปาะทองคาํ กรรมการ 

  8. นางสาวรุ้ง  ขาวพุม่ กรรมการ 

  9. นางสาวปริศนา สัชนะกลู กรรมการ 

  10.นางอวยพร  ฉิมบา้นไร่ กรรมการ 

  11.นางสาวประภาวลัย ์ จรกระจาย กรรมการ 

  12.นางรุ่งสุริยา  มีฤทธ์ิ กรรมการ 

  13.นางศุภกานต ์  สีสิงห์ กรรมการ 

  14.นายอนุวตัร  ทองคลา้ย กรรมการ                                                          

  15.นางสาวนิตยา  เมืองขวญัใจ กรรมการ 

  16.นางสาวอจัฉรา เสือสุวรรณ  กรรมการ 

  17.นางสาวเกษราภรณ์ เกิดเกษม กรรมการ 

  



  18.นางสาวสุธิชา  ดงัสทา้น  กรรมการ 

  19.นางนฤมล  ไกรเพชร    กรรมการ 

  20.นางชวศิา  จ๋ิวใหญ่ กรรมการ 

  21.นายพรชยั  พุม่สุวรรณ  กรรมการ  

  22.นางนฤมล  ประทีป   กรรมการ 

  23. นางชนากานต ์ อุไรวาท   กรรมการและเลขานุการ 

24.นางสาวชุลีกร อ่วมสอาด  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

ขอใหค้รูผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ  ถูกตอ้งครบถว้น  เพื่อใหก้ารจดัการ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ต่อไป 

   สั่ง  ณ  วนัท่ี 30  มีนาคม  2562 

 

 

      ลงช่ือ 

            (  นายกิตติพงษ ์  เทพพานิช  ) 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏว์ทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

การศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

( ปีการศึกษา 2562 ) 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วทิยาลยั 

(โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา) 

อ าเภอเมอืง  จังหวดัเพชรบุรี 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 


