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หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. ลักษณะวัสดุทรงกลม
2. วัสดุทรงกลมรอบตัวเรา
3. เปรียบเทียบขนาดของวัสดุทรงกลม
4. จาแนกวัสดุทรงกลมกับวัสดุวงกลม
5. ประโยชน์ของรูปทรงกลมและรูปวงกลม

อนุบาลปีที่ 2
1. ลักษณะวัสดุทรงสี่เหลี่ยม
2. วัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวเรา
3. เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง
ของวัสดุทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม
4. จาแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
5. ประโยชน์ของทรงสี่เหลี่ยม

อนุบาลปีที่ 3
1. ลักษณะวัสดุทรงสามเหลี่ยม
2. วัสดุทรงสามเหลี่ยมรอบตัวเรา
3. เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง
ของวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
และทรงสามเหลี่ยม
4. จาแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม และรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
5. ประโยชน์ของทรงสามเหลี่ยม

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.๒) (2.2.๓)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.3)
มฐ ๕ ตบช. ๕.๔ (๕.๔.1)
มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.๔)
มฐ 11 ตบช. 11.2 (11.2.1)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.2)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1)
มฐ ๕ ตบช. ๕.๔ (๕.๔.1)
มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.1)
มฐ 8 ตบช. 8.๒ (8.๒.1)
มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.๔)
มฐ 11 ตบช. 11.2 (11.2.1)

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.3),
ตบช. 2.2 (2.2.1) (2.2.2)
(2.2.3)
มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1)
มฐ ๕ ตบช. ๕.๔ (๕.๔.1)
มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.1)
มฐ 8 ตบช. 8.๒ (8.๒.1)
มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.1)
(10.1.2) (10.1.3)
(10.1.๔)
มฐ 11 ตบช. 11.2 (11.2.1)

1

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่

อนุบาลปีที่ 2
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การฉีก การตัด การปะ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่
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อนุบาลปีที่ 3
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
อารมณ์
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
1.2.2 การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(4) การร้องเพลง
สังคม
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัยมีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ
(6) พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ

อนุบาลปีที่ 2
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(4) การร้องเพลง
สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(3) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้า หรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัยมีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่างๆ
(6) พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
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อนุบาลปีที่ 3
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(4) การร้องเพลง
สังคม
1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(3) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัยมีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(6) พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(18) การเล่นเกมทางภาษา
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง

อนุบาลปีที่ 2
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
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อนุบาลปีที่ 3
อย่างเหมาะสม
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสามเหลี่ยม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

รายการ

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
1. นับและแสดงจานวน 1 – 4
1. การนับและแสดงจานวน 9
2. ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจานวน
2. เปรียบเทียบบอกความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ 1 – 5
ความต่างของลักษณะสิ่งของสองสิ่ง
3. จับคู่สิ่งต่างๆ ตามลักษณะที่สัมพันธ์กนั
เช่น สี รูปร่าง ผิวสัมผัส
หรือตามที่กาหนด
ส่วนประกอบ
4. แสดงสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันที่เหมือน 3. เปรียบเทียบความยาวหรือความสูง
หรือคล้ายทรงกลม ที่กาหนดให้
ของสิ่งของสองสิ่งที่มีความยาว
ความสูงแตกต่างกันชัดเจน
4. จาแนกทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อนุบาลปีที่ 3
1. นับและแสดงจานวน 14
2. เปรียบเทียบจานวนสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 14
3. เรียงลาดับความยาว หรือความสูง
น้าหนัก หรือปริมาตรของสิ่งของ
แต่ละชนิดตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป
4. จาแนกทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม

วิทยาศาสตร์

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการจาแนกประเภท

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการจาแนกประเภท
3. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทา

พัฒนาการทางภาษาและ
การรู้หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง หรือ
คาแนะนา
เรื่องราวต่างๆ
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและ
หรือเรื่องราวต่างๆ
ความต้องการ
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ

คณิตศาสตร์

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการจาแนกประเภท
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1. การฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา
2. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ
3. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
และความต้องการ
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด

ทรงสามเหลี่ยมมีอยู่รอบตัวเราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจาวันมีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม เช่น กรอบพระ กรอบรูป กล่องใส่ของ หน้าจัว่ บ้าน หมอนอิง นาฬิกา
ระฆังเคาะจังหวะ และไม้บล็อกทรงสามเหลี่ยมซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน ทรงสามเหลี่ยมมีประโยชน์สามารถนาไปออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และสร้างของเล่นได้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1.3 รักษาความ 1.3.1 เล่น ทากิจกรรม
ปลอดภัยของ
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ตนเองและผู้อนื่ ปลอดภัย

2.1 เคลื่อนไหว 2.1.3 วิ่งหลบหลีก
ร่างกายอย่าง
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว

6

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(5)การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
1.2.2 การเล่น
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

สาระที่ควรเรียนรู้
1. ลักษณะวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยม
2. วัสดุ
ทรงสามเหลี่ยม
รอบตัวเรา
3. เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความต่างของ
วัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
และทรงสามเหลี่ยม
4. จาแนกวัสดุ
ทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
และรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม

มาตรฐาน
กัน

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.2.2 การเล่น
5. ประโยชน์ของ
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
ทรงสามเหลี่ยม
6. นับและแสดง
2.2. ใช้มือ–ตา 2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
จานวน 14
ประสานสัมพันธ์ กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ แนวเส้นโค้งได้
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
7. เปรียบเทียบ
กัน
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
จานวนสิ่งต่างๆ
๒.๒.2 เขียนรูปสามเหลี่ยม 4. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้ การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
สองกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน อย่างมีมุมชัดเจน
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
มีจานวนไม่เกิน 14
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
8. เรียงลาดับ
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด 5. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
1.4.1 การใช้ภาษา
ความยาว หรือ
เส้นผ่านศูนย์กลาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ความสูง น้าหนัก
0.25 เซนติเมตรได้
0.25 เซนติเมตรได้
ที่ถูกต้อง
หรือปริมาตร
ของสิ่งของแต่ละชนิด
ตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป
4.1 สนใจมี
4.1.1 สนใจ มีความสุข
6. สนใจ มีความสุขและแสดงออก 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
9. จาแนกทรงกลม
ความสุขและ
และแสดงออกผ่านงาน
ผ่านงานศิลปะได้
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แสดงออกผ่าน ศิลปะ
(3) การปั้น
ทรงสามเหลี่ยม
งานศิลปะ
1.2.1 สุนทรีภาพ ดนตรี
ดนตรี และการ
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
เคลื่อนไหว
๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ

๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ทางานที่ได้รับมอบหมายจน
สาเร็จด้วยตนเองได้
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1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 6 6.2 มีวินัย
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
มีทักษะชีวิตและ ในตนเอง
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ปฏิบัติตนตาม
ด้วยตนเอง
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

มาตรฐานที่ 8 8.2 มี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิสมั พันธ์ที่ดี
อย่างมีความสุข กับผู้อ่นื
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
1.2.2 การเล่น
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองได้
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัยมีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสามเหลี่ยม
9. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
อย่างมีเป้าหมายได้
สิ่งแวดล้อม
(3) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้า
หรือแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 10 10.1 มี
10.1.1 บอกลักษณะ
มีความสามารถ ความสามารถใน ส่วนประกอบ
ในการคิดที่เป็น การคิดรวบยอด การเปลี่ยนแปลงหรือ
พื้นฐานใน
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
การเรียนรู้
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
10. บอกลักษณะ ส่วนประกอบ 1.4.1 การใช้ภาษา
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ (6) พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์
ของสิ่งต่างๆจากการสังเกต
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
(1) การรับรู้และแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
11. จับคู่และเปรียบเทียบความ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะ (8) การนับและแสดงจานวนสิ่งของต่างๆ
ขึ้นไปได้
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
12. การนับและแสดง
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
จานวน 1 - 14
1.4.1 การใช้ภาษา
(18) การเล่นเกมทางภาษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่ม 13. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป
2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ได้

11.2. แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และจาแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

14. เรียงลาดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับได้

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

15. เคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสาร 1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ความคิดความรู้สึกของตนเอง
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ได้ (3) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
1.2.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง
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สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
1.4.3 จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. เคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณ
เคาะจังหวะ
2. เคลื่อนไหวร่างกายและทาท่าทาง
ประกอบเพลง สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม
3. เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมบัตรภาพ
รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
4. เคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบคาบรรยาย
5. เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่งพร้อมอุปกรณ์
ไม้บล็อกทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม

1. ลักษณะวัสดุทรงสามเหลี่ยม
2. วัสดุทรงสามเหลี่ยมรอบตัวเรา
3. เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของวัสดุ
ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงสามเหลี่ยม
4. จาแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม
และรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
5. ประโยชน์ของทรงสามเหลี่ยม

1. พับกระดาษเป็นรูปบ้านและปั้นดินน้ามัน
ทรงสามเหลี่ยม
2. วาดรูปสามเหลี่ยมตามแบบที่กาหนดให้และ
ต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตามจินตนาการ
3. การทาศิลปะแบบร่วมมือโดยตัดรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และปะติดต่อเติมรูปภาพ
ตามจินตนาการ
4. การทาศิลปะแบบร่วมมือ ร้อยวัสดุตามแบบ
ด้วยเชือก และนามาสร้างเป็นโมบาย
5. สนุกกับฟองสบู่ และเป่าฟองสบู่สีบนกระดาษ

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
3. เล่นน้าเล่นทราย
4. เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางและเก็บ
ไม้บล็อกใส่ตะกร้า
5. เล่นเครื่องเล่นสนาม

หน่วยขนาด
รูปร่าง รูปทรง
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์
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๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพซ้อนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม กับภาพเงา
2. เกมจัดกลุ่ม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และวัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม
3. เกมเรียงลาดับขนาด ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม
4. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
5. เกมนับและแสดงจานวน 1 - 14

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยขนาด รูปร่าง รูปทรง
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามสัญญาณเคาะจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกาย และทา
ท่าทางประกอบเพลง
สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม

เสริมประสบการณ์
- ลักษณะวัสดุทรง
สามเหลี่ยม

3

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายพร้อม
บัตรภาพ รูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม

- เปรียบเทียบความเหมือน
ความต่างของวัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
และทรงสามเหลี่ยม

4

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบคาบรรยาย

5

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่ง
พร้อมอุปกรณ์ ไม้บล็อกทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม

2

- วัสดุทรงสามเหลี่ยม
รอบตัวเรา

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- พับกระดาษเป็นรูปบ้าน
- ปั้นดินน้ามัน
ทรงสามเหลี่ยม
- วาดรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบที่กาหนดให้
- ต่อเติมรูปสามเหลี่ยม
ตามจินตนาการ

- การทาศิลปะแบบร่วมมือ
โดยตัดรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
และปะติดต่อเติมรูปภาพ
ตามจินตนาการ
- จาแนกวัสดุทรงกลม
- การทาศิลปะแบบร่วมมือ
ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ร้อยวัสดุตามแบบด้วยเชือก
และรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และนามาสร้างเป็นโมบาย
รูปสามเหลี่ยม
- ประโยชน์ของ
- สนุกกับฟองสบู่
ทรงสามเหลี่ยม
- เป่าฟองสบู่สีบนกระดาษ
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เล่นตามมุม
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์
- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
- เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
- เกมจับคู่ภาพซ้อนรูป
วงกลม สี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยม กับภาพเงา
- เกมวิ่งหลบหลีกสิ่ง - เกมจัดกลุ่ม รูปวงกลม
กีดขวาง
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม และวัสดุ
ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
- เล่นน้า เล่นทราย - เกมเรียงลาดับขนาด
ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เกมวิ่งหลบหลีกสิ่ง - เกมจัดหมวดหมู่ภาพ
กีดขวางและเก็บไม้ กับสัญลักษณ์
บล็อกใส่ตะกร้า

- เล่นตามมุม
ประสบการณ์

- เล่นเครื่องเล่น
สนาม

- เกมนับและแสดง
จานวน 1 - 14

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง

(1) การสังเกต
ลักษณะ ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

ลักษณะทรงสามเหลี่ยม
ลักษณะวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยม จะมี
ด้าน 3 ด้าน
มีมุม 3 มุม เช่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเพลงดนตรีบรรเลง
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันที
2. ครูนาภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า (ด้านละ 1 เมตร)
จานวนตามความเหมาะสมกับจานวนนักเรียน
ไปติดไว้ที่พื้นในบริเวณห้องเรียนหลายๆ รูป
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการรอบๆ
ห้องเรียนตามจังหวะการเคาะ จังหวะช้า เร็ว
โดยระวังไม่ให้เหยียบภาพและเมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณหยุดให้เด็กเข้าไปอยู่ในรูปสามเหลี่ยม
แล้วนับจานวนเด็กที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมไหนที่มีจานวนเด็กอยู่มากที่สุด
และน้อยที่สุด
4. เด็กปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ
เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง/ดนตรี
บรรเลง
3. รูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่า
(ด้านละ 1 เมตร)

1. ครูนาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมมาให้ วัสดุทรงสามเหลี่ยม
เด็กสังเกต กลุ่มละ 1 ชุด เช่น ระฆังเคาะจังหวะ
กลุม่ ละ 1 ชุด
ไม้บล็อกทรงสามเหลี่ยม
ประกอบด้วย
2. เด็กทุกคนสังเกตโดยใช้มือลูบคลาว่าวัสดุมีลักษณะ - ระฆังเคาะจังหวะ
อย่างไร และตอบคาถามดังนี้
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การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

สังเกต
การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การรับรู้และแสดง กรอบพระ กรอบรูป
- ระฆังเคาะจังหวะ และไม้บล็อกทรงสามเหลี่ยม
ความคิดความรู้สึก
กล่องใส่ของ หน้าจั่วบ้าน
มีลักษณะเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น หมอนอิง นาฬิกา
- มีสีอะไรบ้าง
และชิ้นงาน
ระฆังเคาะจังหวะ
- ผิวสัมผัสเป็นอย่างไร
และไม้บล็อกทรงสามเหลี่ยม 3. ครูและเด็กร่วมกันสรุปลักษณะของวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยมทั้ง 2 ชนิด ว่ามีลักษณะรูปทรง สี
ผิวสัมผัสและประเภทวัสดุเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร

กิจกรรมศิลปะ
(3) การปั้น
สร้างสรรค์
(5) การทากิจกรรม
สนใจ มีความสุข ศิลปะต่างๆ
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
(2) การเล่นบทบาท
สมมติ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
พับกระดาษเป็นรูปบ้านและปั้นดินน้ามัน
ทรงสามเหลี่ยม
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูสาธิตการพับกระดาษเป็นรูปบ้าน
4. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สือ่
- ไม้บล็อก
ทรงสามเหลี่ยม
(หรือวัสดุอื่นๆ
ทรงสามเหลี่ยม
ตามบริบทของ
โรงเรียน)

การประเมินพัฒนาการ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

1. กระดาษสี่เหลี่ยม สังเกต
จตุรัส
ความสนใจ มีความสุข
2. ดินน้ามัน
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(4) การเล่นกับ
สื่อต่างๆที่เป็น
ทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเคลื่อนไหว
เล่น ทากิจกรรม เคลื่อนที่
และปฏิบัติต่อผู้อื่น (5) การเล่น
อย่างปลอดภัยได้ เครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(๔) การเล่น
นอกห้องเรียน
เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
ภาพเหมือนรูปวงกลม
จับคู่และเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบและ รูปสี่เหลี่ยม
ความแตกต่างและ
การเรียงลาดับสิ่ง
รูปสามเหลี่ยม
ความเหมือน
ต่างๆ ตามลักษณะ
กับเงาของภาพ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไปได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถว
ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพซ้อนรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมกับภาพเงา
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก
1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่น
เกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา

1. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพซ้อนรูป
วงกลม รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมกับ
ภาพเงา
2. เกมการศึกษาชุด
อื่นๆที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพซ้อนรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมกับภาพเงา
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว
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สือ่

การประเมินพัฒนาการ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การร้องเพลง
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรี เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
3. เด็กร้องเพลงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
ตามครูทีละวรรค 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่า
เด็กส่วนใหญ่จาได้
4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายและทาท่าทาง
ประกอบเพลง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
เมื่อเนื้อเพลงร้องคาว่าสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือ
วงกลม ให้ทุกคนทามือเป็นรูป
ตามเนื้อเพลง
5. เด็กร่วมกันปฏิบัติตามข้อ 4 ซ้า 2 – 3 ครั้ง
6. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

1. เพลง/ดนตรีบรรเลง
2. เครื่องเคาะจังหวะ
3. เพลงสามเหลี่ยม
สีเหลี่ยม วงกลม

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การสังเกต
วัสดุทรงสามเหลี่ยม
ลักษณะ ส่วนประกอบ รอบตัวเรา
ของ สิ่งต่างๆ โดย
วัสดุทรงสามเหลี่ยมที่
ใช้ประสาทสัมผัส
เด็กรู้จักและคุ้นเคย
อย่างเหมาะสม
ส่วนใหญ่จะเป็นของใช้
(1) การรับรู้และแสดง และ ของเล่น มีหลาย
ความคิดความรู้สึก
ประเภท บางชนิด
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น ทาจากพลาสติก เช่น
และชิ้นงาน
กรอบพระ กล่องใส่ของ
(1) การสารวจ
บางชนิดทาจากเหล็ก
เช่น ระฆังเคาะจังหวะ
บางชนิดทาจากไม้ เช่น
ไม้บล็อก หรือทาจากผ้า
เช่น หมอนอิง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน

(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
(19) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูทบทวนลักษณะของวัสดุ ทรงสามเหลี่ยมว่า
มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม
2. เด็กแต่ละกลุ่มสารวจวัสดุสิ่งของในห้องเรียนว่า
มีอะไรบ้างที่มีลักษณะทรงสามเหลี่ยมแล้ววาดรูป
3. ครูสนทนากับเด็กโดยใช้คาถามดังนี้
- สิ่งของทรงสามเหลี่ยมที่เด็กๆ สารวจพบ
มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง
- สิ่งของแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
4. เด็กแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานจากการสารวจ
ของตนเอง
5. ครูและเด็กสรุปความคิดรวบยอดวัสดุสิ่งของ
ทรงสามเหลี่ยมที่เด็กสารวจพบว่ามีอะไรบ้าง
เรียกชื่อว่าอะไร ทาจากวัสดุเหมือนกันหรือต่างกัน
อย่างไร

1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. วัสดุสิ่งของที่มี
ทรงสามเหลี่ยมและ
ทาจากวัสดุชนิดต่างๆ
เช่น พลาสติก ไม้ โลหะ
ผ้า (ตามบริบทของ
โรงเรียน)

สังเกต
การบอกลักษณะ
และส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
วาดรูปสามเหลี่ยมตามแบบที่กาหนดให้
และต่อเติมรูปสามเหลี่ยมตามจินตนาการ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. รูปสามเหลี่ยม
กระดาษหรือพลาสติก
ขนาดต่างๆ และวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยมเพื่อให้
เด็กวาดตามเส้นรอบรูป
และรอบรูปทรง

สังเกต
การเขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน
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การประเมินพัฒนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
(2) การเล่นบทบาท
สมมติ
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(4) การเล่นกับสื่อ
ต่างๆ ที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม
กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเคลื่อนไหว
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด เคลื่อนที่
ขวางได้อย่าง
(1) การเคลื่อนไหว
คล่องแคล่ว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง
(2) การเคลื่อนไหว
ข้ามสิ่งกีดขวาง
ระดับและพื้นที่
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยการ
1. กรวย
วิ่งอยู่กับที่ แตะเท้าไปข้างหน้า สะบัดมือ
2. นกหวีด
2. ครูแนะนาอุปกรณ์และสาธิตวิธีการเล่น
เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ดังนี้
2.1 เด็กยืนเป็นแถวตอนลึก 1 แถว
2.2 ครูนากรวยมาวางห่างกันเป็นระยะ
2.3 ให้เด็กวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง เมื่อวิ่งถึงกรวย
สุดท้ายให้เด็กวิ่งย้อนกลับมาแตะมือเพื่อนแล้วให้
วิ่งไปต่อท้ายแถว
๓. ปฏิบัติตามข้อ ๒ จนครบทุกคนในแถว
๔. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์ เข้าแถว
ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน
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สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

สังเกต
การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่ 2 ลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การสังเกต
การจัดกลุ่มรูปร่างกับ
ลักษณะ ส่วนประกอบ รูปทรงกลม
ของสิ่งต่างๆ โดย
ทรงสี่เหลี่ยม
ใช้ประสาทสัมผัส
และทรงสามเหลี่ยม
อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม
และจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ
และรูปร่างรูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาเกมจัดกลุ่มรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม และวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก
1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่น
เกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา
เกมจัดกลุ่มรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
และวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. เกมการศึกษา
เกมจัดกลุ่มรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
และ วัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ
ที่เคยเล่นมาแล้ว
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สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่
2 ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ จาก

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
(1) การสังเกตลักษณะ

เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความต่าง
ของวัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม และ
ทรงสามเหลี่ยม
- ลักษณะของวัสดุทรงกลม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรี เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแจกบัตรภาพรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม ให้เด็กคนละ 1 ใบ
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
พร้อมบัตรภาพรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมรอบๆ ห้องตามจังหวะการเคาะ
ช้า เร็ว และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กหยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีและฟังคาสั่งจากครู ดังนี้
- ให้คนที่ถือรูปวงกลมนั่งลง
- ให้คนที่ถือรูปสี่เหลี่ยมชูมือขึ้น
- ให้คนที่ถือรูปสามเหลี่ยมนอนลง
ฯลฯ
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
1. ครูทบทวนวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม ประกอบของจริงว่าแต่ละชนิด
มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วนาวัสดุทั้ง 3 ชนิด
วางบนโต๊ะ 3 โต๊ะ
2. แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่มให้สารวจวัสดุ 3 ชนิด ทีละโต๊ะ
อย่างละเอียด

1. เพลง/ดนตรีบรรเลง
๒. เครื่องเคาะจังหวะ
3. บัตรภาพรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

1) วัสดุทรงกลม เช่น
ลูกบอล ลูกปิงปอง
ลูกเทนนิส
2) วัสดุทรงสี่เหลี่ยม
เช่น กล่องนม กล่องยาสีฟัน
ยางลบ

สังเกต
การบอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ส่วนประกอบของ
จะมีผิวโค้งเรียบ ไม่มีเหลี่ยม
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาท ไม่มีมุม เช่น ลูกบอล
สัมผัสอย่างเหมาะสม
ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส
(1) การรับรู้และแสดง
- ลักษณะของวัสดุ
ความคิดความรู้สึกผ่าน ทรงสี่เหลี่ยม จะมีเหลี่ยม
สื่อ วัสดุ ของเล่นและ
มีดา้ น 4 ด้าน
ชิ้นงาน
มีมุม 4 มุม เช่น กล่องนม
กล่องยาสีฟัน กล่องดินสอ
ยางลบ
- ลักษณะของวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยมจะมีเหลี่ยม
มีด้าน 3 ด้าน
มีมุม 3 มุม เช่น กรอบรูป
กล่องใส่ของ หมอนอิง
ระฆังเคาะจังหวะ ไม้บล็อก
(2) การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

3. ให้เด็กเลือกเข้าโต๊ะวัสดุรูปทรงที่ตนเองสนใจ
เพียง
โต๊ะเดียวโดยให้แต่ละโต๊ะมีจานวนเด็กที่เหมาะสม
4. เด็กแต่ละกลุ่มสารวจวัสดุรูปทรงที่กลุ่มเลือก
อย่างละเอียดแล้วช่วยกันวาดภาพวัสดุทุกชิ้นลงใน
กระดาษปรู๊ฟ พร้อมระบายสีให้สวยงาม
5. เด็กแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของตนว่า
ชื่อรูปทรงอะไร มีลักษณะสาคัญอย่างไร
6. ครูสรุปความคิดรวบยอดของรูปทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม และทรงสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่ง

3) วัสดุทรงสามเหลี่ยม
เช่น กรอบรูป
ระฆังเคาะจังหวะ ไม้บล็อก
(หรือวัสดุอื่นๆ
ตามบริบทของโรงเรียน
อย่างละ 3 รายการ)

1. ครูเตรียมอุปกรณ์ในการทาศิลปะแบบร่วมมือ
โดยการตัดรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
และปะติดต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
แจกแบบรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมให้
เด็กคนละ 1 ชุด ให้เด็กทุกคนตัดภาพที่ได้
4. เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบสร้างภาพโดย
นาภาพที่ตัดมาปะติดลงในกระดาษวาดภาพ

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีเทียน
3. กาว
4. แบบรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
5. กรรไกรปลายมน

23

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้ง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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และต่อเติมภาพให้สวยงาม พร้อมตั้งชื่อผลงาน
และนาเสนอผลงาน
5. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ ช่วยกันดูแล
ห้องเรียนให้เรียบร้อย
กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
(2) การเล่นบทบาท
สมมติ
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ
ที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ ช่วยกันดูแล
ห้องเรียนให้เรียบร้อย

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น และทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
(๑) การเล่นอิสระ

1. ครูแนะนาข้อตกลงและอุปกรณ์ในการเล่นน้า อุปกรณ์เล่นน้าเล่นทราย สังเกต
เล่นทรายแต่ละชนิด เช่น เครื่องมือตวงชนิดต่างๆ
การเล่น และทากิจกรรม
กรวย พลั่วหรืออุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งแนะนา
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
วิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นน้าเล่นทรายโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์
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มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของ
และเหตุการณ์
อย่างน้อย
5 ลาดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน
(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับ
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ

วัสดุมีขนาดต่างกัน
เรียงลาดับจากขนาดเล็ก
ไปขนาดใหญ่หรือขนาด
ใหญ่ลงมาขนาดเล็ก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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ทาความสะอาดอุปกรณ์ เข้าแถวทาความสะอาด
ร่างกาย

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาเกมเรียงลาดับขนาดทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมและทรงสามเหลี่ยม
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก
1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆเล่น
เกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับขนาดทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
และทรงสามเหลี่ยม
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว
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1. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับขนาด
ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
และทรงสามเหลี่ยม
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ
ที่เคยเล่นมาแล้ว

สังเกต
การเรียงลาดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหว
ท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง
การเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
จาแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่
2 ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับ
สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ
(1) การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้

จาแนกวัสดุ
ทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
และรูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
- วัสดุทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม

การประเมิน
พัฒนาการ
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณอย่าง 1.เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
อิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น 2. ดนตรีบรรเลง
การเคลื่อนไหวท่าทาง
ทันที
เพื่อสื่อสารความคิด
2. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
ความรู้สึกของตนเอง
คาบรรยาย โดยให้เด็กคิดท่าทางตามจินตนาการของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคาบรรยาย ดังนี้
แปลกใหม่
“วันนี้ฉันขับรถไปซื้อผลไม้ทตี่ ลาด ระหว่างทางฉันเห็นบ้านหลัง
ใหญ่หลังคาบ้านเป็นรูปสามเหลี่ยม และมีตึกสูงเป็นรูปสี่เหลี่ยม
อยู่ข้างๆอย่างมากมาย เมื่อไปถึงที่ตลาดมีพ่อค้า แม่ค้ามาขายผลไม้
หลากหลายชนิด ฉันเห็นส้มโอลูกกลมผลใหญ่ ฉันนับได้ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ลูก ฉันเดินต่อไปเห็นส้มผลกลม
ลูกเล็ก เห็นชมพู่ ฝรั่ง องุ่นน่ารับประทาน ฉันจึงซื้อผลไม้กลับบ้าน”
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อเตรียม
ปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
สังเกต
1. ครูเตรียมวัสดุและภาพวางบนโต๊ะ 4 โต๊ะ
1. วัสดุทรงกลม
การจาแนกและ
- โต๊ะที่ 1 วัสดุทรงกลมประกอบด้วย ลูกปิงปอง ลูกแก้ว
ประกอบด้วย
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดย
ลูกเทนนิส อย่างละ 2 ชิ้น
- ลูกปิงปอง
ใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ
- โต๊ะที่ 2 วัสดุทรงสี่เหลีย่ มประกอบด้วย กล่องนม
- ลูกแก้ว
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
กล่องยาสีฟัน ยางลบ อย่างละ 2 ชิ้น
- ลูกเทนนิส
- โต๊ะที่ 2 วัสดุทรงสามเหลี่ยมประกอบด้วย ระฆังเคาะจังหวะ อย่างละ 2 ชิ้น
กล่องใส่ของ และไม้บล็อก อย่างละ 2 ชิ้น
2. วัสดุทรงสี่เหลี่ยม
- โต๊ะที่ 4 ภาพวงกลมสี ภาพสี่เหลี่ยมสี และภาพสามเหลี่ยมสี ประกอบด้วย
อย่างละ 3 ภาพ
- กล่องนม
กิจกรรมการเรียนรู้
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สื่อ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ประสาทสัมผัส
ทรงสามเหลี่ยม คือ
อย่างเหมาะสม
ของจริงที่สัมผัส
(5) การคัดแยก
จับต้องได้มี
การจัดกลุ่ม และ
ความแตกต่างกันที่
จาแนกสิ่งต่างๆ ตาม จานวนด้านและมุม
ลักษณะและรูปร่าง - รูปวงกลม
รูปทรง
รูปสี่เหลี่ยม
(8) การนับและ
รูปสามเหลี่ยม คือ
แสดงจานวน
ภาพถ่าย หรือ
สิ่งของต่างๆ
ภาพวาด
ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
2. ครูแจกตารางจาแนกให้เด็กกลุ่มละ 1 ตาราง จานวนกลุ่มตาม
ความเหมาะสม อธิบายการเล่นจาแนกสิ่งของและภาพด้วย
ตารางจาแนกว่าจะต้องนาสิ่งของหรือภาพไปวางไว้ให้ตรงกับ
ช่องที่กาหนดไว้
3. เด็กแต่ละกลุ่มสังเกตวัสดุและภาพทั้ง 4 โต๊ะแล้วเลือก
วัสดุและภาพ เพื่อจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ วางบน
ตารางจาแนกให้ถูกต้อง

สื่อ

- กล่องยาสีฟัน
- ยางลบ
อย่างละ 2 ชิ้น
3. วัสดุ
ทรงสามเหลี่ยม
ประกอบด้วย
- ระฆังเคาะจังหวะ
- กล่องใส่ของ
- ไม้บล็อก
อย่างละ 2 ชิ้น
ทรงสามเหลี่ยม
รูปวงกลม
ทรงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
ทรงสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
(วัสดุแต่ละรูปทรง
สามารถปรับได้ตาม
บริบทของโรงเรียน)
4. ภาพวงกลมสี
ภาพสี่เหลี่ยมสี และ
รวม……. รวม……. รวม……. รวม……. รวม……. รวม…….
ภาพสามเหลี่ยมสี
4. เด็กตรวจสอบการจาแนกในตารางอีกครั้งหนึ่ง และนับจานวน อย่างละ 3 ภาพ
สิ่งของและภาพว่ามีจานวนอย่างละเท่าไร เขียนจานวนลงในตาราง 5. ตารางจาแนก
(กระดาษปรู๊ฟ)
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติม คือ
เท่าจานวนกลุ่ม
- ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงสามเหลี่ยม คือ ของจริงที่
สัมผัสจับต้องได้ มีความแตกต่างกันที่จานวนด้านและมุม
- ภาพวงกลม ภาพสี่เหลี่ยมและภาพสามเหลี่ยม คือ ภาพถ่าย
หรือภาพวาดที่เด็กวาดจากของจริงเป็นรูปร่างต่างๆ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
0.25เซนติเมตร
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ
การร้อยวัสดุ
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. ครูเตรียมอุปกรณ์ในการทาศิลปะแบบร่วมมือร้อยวัสดุตามแบบ
ด้วยเชือกและนามาสร้างเป็นโมบาย แนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติ
และข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ครูสาธิตการร้อยวัสดุ
จานวน 2 ชุด ใน 1 สายประกอบด้วย

1. อุปกรณ์ 1 ชุด
ประกอบด้วย
- เชือก
- ลูกปัด
- หลอดกาแฟ
- กระดาษสี่เหลี่ยม
เจาะรู
- กระดาษ
สามเหลี่ยมเจาะรู
2. จานกระดาษ
เจาะรูรอบๆขอบจาน
สาหรับผูกวัสดุที่ร้อย

(ลูกปัด หลอดกาแฟ สี่เหลี่ยม หลอดกาแฟ สามเหลี่ยม
หลอดกาแฟ)
3. เด็กร้อยวัสดุตามแบบคนละ 1 สาย ซึ่งมี 2 ชุด
4. เด็กแต่ละคนในกลุ่มนาวัสดุที่ร้อยมาผูกกับจานกระดาษ
ที่เจาะรูเพื่อนาไปสร้างเป็นโมบาย
5. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
6. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ ช่วยกันดูแลห้องเรียนให้
เรียบร้อย
กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ
(2) การเล่น
บทบาทสมมติ

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ ช่วยกันดูแลห้องเรียน
ให้เรียบร้อย
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มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การร้อยวัสดุ
ที่มีรขู นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 เซนติเมตร

สังเกต
การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(4) การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
(4) การเล่นกับสื่อ
ต่างๆที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม
กิจกรรม
กลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
(2) การเล่น
รายบุคคลกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
(๔) การเล่นนอก
ห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

1. เตรียมพร้อมร่างกายโดยให้เด็กวิ่งอยู่กับทีแ่ ละสะบัดมือ แตะเท้า
ไปข้างหน้า
2. ครูสาธิตและอธิบายการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางและเก็บไม้บล็อก
ใส่ตะกร้า โดยนากรวยมาวางห่างกันเป็นระยะ และนาตะกร้าทีต่ ดิ
รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยมไปวางไว้ฝั่งตรงข้ามของ
เด็ก ให้เด็กเลือกไม้บล็อกคนละ 1 ชิ้น
3. เด็กเล่นเกมวิ่งเก็บไม้บล็อกใส่ตะกร้าหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ดังนี้
3.1 เด็กยืนเป็นแถวตอนลึก 1 แถว หันหน้าเข้าหาตะกร้า
3.2 เด็กคนที่ยืนคนแรกวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วนาไม้บล็อก
ของตนเองไปใส่ตะกร้าให้ถูกต้อง
3.3 เมื่อคนแรกนาไม้บล็อกใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วให้คนถัดไป
วิ่งไปเก็บไม้บล็อกลงตะกร้าเช่นเดียวกัน ทาเช่นนี้จนครบทุกคน
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บไม้บล็อกและตะกร้า เข้าแถว
ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

1. ไม้บล็อกทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม
(เท่ากับจานวนเด็ก)
2. ตะกร้าที่ติด
รูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
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สังเกต
การวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่
สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไปได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การจับคู่
การจัดหมวดหมู่
การเปรียบเทียบ
ภาพกับสัญลักษณ์
และการเรียงลาดับ
สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ
(18) การเล่นเกม
ทางภาษา

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษา
1. เกมการศึกษา
สังเกต
เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
เกมจัดหมวดหมู่ภาพ การจับคู่และ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
กับสัญลักษณ์
เปรียบเทียบ
ที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
2. เกมการศึกษา
ความแตกต่าง
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
และความเหมือน
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษาเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
มาแล้ว
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
สัญลักษณ์
ลักษณะที่สังเกตพบ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่น
2 ลักษณะขึ้นไป
แล้ว
กิจกรรมการเรียนรู้
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สื่อ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมอุปกรณ์
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ
และพื้นที่
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
จนสาเร็จด้วย
ตนเองได้

(๔) การประดิษฐ์
สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ

ประโยชน์ของ
ทรงสามเหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยมมี
ประโยชน์สามารถนาไป
ออกแบบสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆได้ เช่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วๆ บริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรี เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. ครูแจกไม้บล็อกทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยมให้เด็ก คนละ 1 อัน
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
พร้อมอุปกรณ์ไม้บล็อกทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยมรอบๆห้องตามจังหวะการเคาะ
ช้า เร็ว และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้เด็กหยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีและฟังคาสั่งจากครู ดังนี้
- จับคู่รูปทรงที่เหมือนกัน
- จับคู่รูปทรงที่ต่างจากตัวเอง
- จับกลุ่มรูปทรงที่เหมือนกัน
ฯลฯ
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้า 2 - 3 ครั้ง
5. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน
อิริยาบถ เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
1. ครูเตรียมกล่องสามเหลี่ยมที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือผ่า
กล่องสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมกลุ่มละ 2 - 3
กล่อง พร้อมอุปกรณ์อื่น เช่น กาว ฝาขวด
ไม้เสียบลูกชิ้น กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ กระดาษสี
หลอดกาแฟ กรรไกรปลายมน แจกกลุ่มละ 1 ชุด
เพื่อนาไปสร้างของเล่นโดยใช้กล่องสามเหลี่ยม

31

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ไม้บล็อกทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงสามเหลี่ยม

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

1. กล่องสามเหลี่ยมหรือ
ผ่ากล่องสี่เหลี่ยม
เป็นสามเหลี่ยม
2. กาว
3. ฝาขวด
4. ไม้เสียบลูกชิ้น

สังเกต
1. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง
2. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
2. เล่นหรือทางาน การร้อยวัสดุ
เช่น กรอบพระ กรอบรูป
ร่วมมือกับเพื่อน
(5) การทากิจกรรม กล่องใส่ของ หน้าจั่วบ้าน
อย่างมีเป้าหมายได้ ศิลปะต่างๆ
หมอนอิง นาฬิกา และของ
(3) การทางานศิลปะ เล่น เช่น ระฆังเคาะจังหวะ
ที่นาวัสดุหรือสิ่งของ ไม้บล็อกทรงสามเหลี่ยม
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ้า หรือแปรรูป
แล้วนากลับมาใช้ใหม่
(1) การรับรู้และแสดง
ความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน
(3) การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรง
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(5) การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

เป็นส่วนประกอบสาคัญ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและให้
แต่ละกลุ่มสารวจว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับมี
อะไรบ้าง ร่วมกันคิดและออกแบบว่าจะนาวัสดุ
ทรงสามเหลี่ยมไปสร้างของเล่นอะไรได้บ้าง
3. เด็กแต่ละกลุ่มออกแบบสร้างของเล่น กลุ่มละ
1 ชิ้น โดยมีวัสดุทรงสามเหลีย่ มเป็นส่วนประกอบ
สาคัญ
4. ตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มและนาเสนอผลงาน
5. ครูและเด็กสรุปประโยชน์ของทรงสามเหลี่ยม
ว่าสามารถนามาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้
และจัดนิทรรศการของเล่นไว้ที่มุมแสดงผลงาน

5. กล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ
6. กระดาษสี
7. หลอดกาแฟ
8. กรรไกรปลายมน

มีเป้าหมาย

1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
สนุกกับฟองสบู่ และเป่าฟองสบู่สีบนกระดาษ
2. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม และสาธิตการทากิจกรรม
สนุกกับฟองสบู่ดังนี้
2.1 นาลวด 1 เส้น ขดปลายลวดเป็น
รูปวงกลม สี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมตาม
ความสนใจ
2.2 นาลวดที่ขดไปจุ่มน้าฟองสบู่ ยกขึ้นแล้ว

1. กระดาษวาดภาพ
2. สีน้า
3. หลอดกาแฟ
4. ฟองสบู่
5. ลวด

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เป่าเบาๆ ให้เกิดฟอง ถ้าฟองแตกเร็วให้เติมน้าสบู่
2.3 เป่าฟองสบู่สีลงบนกระดาษตาม
จินตนาการ
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 2 กิจกรรม
ตามความสนใจ
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์/มุมเล่น
ต่างๆ
(2) การเล่นบทบาท
สมมติ
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(4) การเล่นกับสื่อ
ต่างๆ ที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสามเหลี่ยม

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์
ห้องเรียน
ตามความสนใจซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - มุมบทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
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สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัยได้

เกมการศึกษา
นับและแสดง
จานวน 1 – 14 ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(5) การเล่น
เครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ
(1) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับพื้นที่
(๑) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(๔) การเล่น
นอกห้องเรียน
(8) การนับและแสดง ความคิดรวบยอดของ
จานวนสิ่งของต่างๆใน จานวน 1 - 14
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
แต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่นอย่าง
ปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
3. เมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถว
ทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

เครื่องเล่นสนาม

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาเกมนับและแสดงจานวน 1 – 14
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมให้เด็ก
1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน
ในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา
เกมนับและแสดงจานวน 1 – 14
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. เกมการศึกษา
สังเกต
เกมนับและแสดง
การนับและแสดง
จานวน 1 – 14
จานวน 1 – 14
2. เกมการศึกษาชุดอื่นๆ
ที่เคยเล่นมาแล้ว
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สังเกต
การเล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

เลข
ที่
2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างคล่องแคล่ว
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14.การเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

14. การเรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลาดับ

13. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคม

12. การนับและแสดงจานวน 1 - 14

11. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

10. การบอกลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านอารมณ์
จิตใจ
8. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
9. การเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

ด้านร่างกาย

6. ความสนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
7. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

๕. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 เซนติเมตร

4. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 28 ขนาด รูปร่าง รูปทรง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลข
ที่
ชื่อ-สกุล

คาอธิบาย
2. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างคล่องแคล่ว
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ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม

14.การเคลื่อนไหวท่าทาง เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

14. การเรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลาดับ

13. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

12. การนับและแสดงจานวน 1 - 14

11. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป

10. การบอกลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ด้านอารมณ์
จิตใจ
8. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
9. การเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

6. ความสนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
7. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

๕. การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 เซนติเมตร

4. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

๓. การใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1. การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ
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