การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๒๙ วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
1. ความสาคัญของวันเด็ก
2. หน้าที่ของเด็ก
3. วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ
4. ความสาคัญของวันครู
5. หน้าที่ของเด็กที่ปฏิบัติต่อครู

มาตรฐาน
มฐ. ๒
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์ มฐ. ๔
มฐ. ๖
มฐ. ๗
มฐ. ๘
มฐ. ๙

ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)
ตบช.๒.๒ (๒.๒.๒)
ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)
ตบช ๖.๒ (๖.๓.๑)
ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ. ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๔)

อนุบาลปีที่ ๒
1. ความสาคัญของวันเด็ก
2. หน้าที่ของเด็ก
3. วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ
4. ความสาคัญของวันครู
5. หน้าที่ของเด็กที่ปฏิบัติต่อครู

อนุบาลปีที่ ๓
1. ความสาคัญของวันเด็ก
2. คาขวัญวันเด็กประจาปี
3. หน้าที่ของเด็ก
4. ความสาคัญของวันครู
5. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
การปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคารวะ

มฐ. ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)
ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)
มฐ. ๔ ตบช ๔.๑ (4.1.1) (๔.๑.๓)
มฐ. ๖ ตบช ๖.๒ (๖.2.๑)
มฐ. ๗ ตบช ๗.๑ (๗.๑.๑)
มฐ. ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)
มฐ. ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)
ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)
มฐ. ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)(๑๐.๑.๓)
(๑๐.๑.๔)

มฐ. 2 ตบช. 2.1 (2.1.4)
ตบช. 2.2 (2.2.2)
มฐ. 5 ตบช. 5.2 (5.2.1)
ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ. 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)
ตบช. 6.3 (6.3.1)
มฐ. 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ. 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)
ตบช. 9.2 (9.2.1) (9.2.2)
มฐ.10 ตบช.10.1 (10.1.2) (10.1.3)
(10.1.4)

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

ประสบการณ์สาคัญ ร่างกาย
๑.๑.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
อารมณ์ - จิตใจ
๑.๒.๑ (๑) การฟังเพลง การร้องเพลงและ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี

อนุบาลปีที่ ๒

ร่างกาย
๑.๑.1 (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วย
เศษวัสดุ
อารมณ์ - จิตใจ
๑.๒.๑ (๑) การฟังเพลง การร้องเพลงและ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี

อนุบาลปีที่ ๓
มฐ.11 ตบช.11.1 (11.1.1)
ตบช.11.2 (11.2.1)
ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การตัด
การปะ การร้อยวัสดุ

อารมณ์ - จิตใจ
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
1.2.4 (5) การทางานศิลปะ
สังคม
สังคม
สังคม
๑.๓.๔. (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
ของห้องเรียน
ของห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 1.3.4 (2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
กิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความรู้สึก
และความต้องการ
(๑๐) อ่านหนังสือภาพหลากหลาย
รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
๑.๔.๒ (๖) ต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่ง ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร

อนุบาลปีที่ ๒
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

อนุบาลปีที่ ๓
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
1.3.5 (2) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา 1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บท
(3) การฟังเพลง คาคล้องจอง
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
(๔) การพูดและแสดงความคิด
ความต้องการ
ความรู้สึก
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
และความต้องการ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(๑๐) อ่านหนังสือภาพหลากหลาย
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน การกระทาต่าง ๆ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
ที่ถูกต้อง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๑.๔.๒ (๖) ต่อชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
สมบูรณ์
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
ถูกต้อง
ต่าง ๆ
(13) การสังเกตทิศทางการอ่าน ตัวอักษร
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ คาและข้อความ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว /
ถูกต้อง
ความสูง น้าหนัก
(21) การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก/

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
คาคุน้ เคย
1.4.2 (5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะรูปร่าง รูปทรง
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับน้าหนัก ปริมาตร

คณิตศาสตร์



นับและแสดงจานวน 1 – 4
 ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ ตั้งแต่ 1 – 5
 แสดงจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 5
 เปรียบเทียบสิ่งของสองชิ้นที่มีน้าหนัก
แตกต่างกันอย่างชัดเจน บอกได้ว่าสิ่งของ
ชิ้นใดหนักกว่าหรือเบากว่า
 จัดกลุ่มและจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง

วิทยาศาสตร์

1. การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

นับและแสดงจานวน 1 – 9
 บอกจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 9
 จาแนก จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
รูปร่าง รูปทรง หรือตามเกณฑ์ต่างๆ ที่
กาหนด
 การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์


1. การสังเกตและสารวจสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ
2. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
3. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบ
ของ ข้อสงสัยต่าง ๆ

นับและแสดงจานวน 15
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 15
 แสดงจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ
สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 15
 จาแนก จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตามลักษณะรูปร่าง
รูปทรงหรือตามเกณฑ์ที่กาหนด 2 ลักษณะขึ้น
ไป
 ตวงและบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆ ที่กาหนดให้
โดยใช้เครื่องมือและหน่วยมาตรฐาน


1. สังเกตและสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
2. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
3. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ
4. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

พัฒนาการทางภาษา ๑.๔.๑ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
และการรู้หนังสือ
- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และ
ความต้องการ
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การอ่านหนังสือ ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
- การเห็นแบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๒

๑.๔.๑ พัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และ
ความต้องการ
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การอ่านหนังสือ ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
- การอ่านร่วมกัน
- การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง

อนุบาลปีที่ ๓
นาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย
๑.๔.๑ พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
- การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจองหรือ
บทร้อยกรองเรื่องราวต่าง ๆ
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ
ความต้องการ
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
- การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
กระทา สิ่งต่าง ๆ
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
- การอ่านหนังสือ ภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ

- การอ่านร่วมกัน
- การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
- การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
- การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
- การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา
คาและข้อความ
และข้อความ
- การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
- การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษรคา
และข้อความ

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
วันเด็ก ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคมของทุก ปี เด็กทุกคน คือ อนาคตของชาติไทยจะพัฒนาก้าวหน้า ถ้าเด็กทุกคนเป็นเด็กดี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา
นายกรัฐมนตรีมีคาขวัญวันเด็กให้กับเด็กทุกปี วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครูที่สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ ตลอดจนจัด
กิจกรรมยกย่องให้เกียรติครู

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วประสาน
คล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้
สัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ 2.2
ใช้มือ-ประสานสัมพันธ์
กัน

สภาพที่พึงประสงค์
2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้นได้
2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. รับลูกบอลที่
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 1. ความสาคัญของวันเด็ก
กระดอนขึ้นจากพื้นได้ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. คาขวัญวันเด็กประจาปี
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 3. หน้าที่ของเด็ก
4. ความสาคัญของครู
2. เขียนรูป
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 5. การปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่
สามเหลี่ยมมีมุม
(2) การเขียนภาพและ
อย่างมีสัมมาคารวะ การมี
ชัดเจนได้
การเล่นกับสี
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การตัด การปะ
การร้อยวัสดุ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.2
มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความเมตตา กรุณา
มีจิตใจที่ดีงาม
มีน้าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน

ตัวบ่งชี้ 5.4
มีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 6
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ 6.2
มีวินัยในตนเอง

ตัวบ่งชี้ 6.3
ประหยัดและพอเพียง

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
3. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
5.2.1 ช่วยเหลือและ
1.2.2 การเล่น
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
(1) การเล่นอิสระ
ตนเอง
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
5.4.1 ทางานที่ได้รับ 4. ทางานที่ได้รับ
1.2.4 การแสดงออก
มอบหมายจนสาเร็จ
มอบหมายจนสาเร็จ ทางอารมณ์
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเองได้
(5) การทางานศิลปะ
6.2.1 เก็บของเล่นของ 5. เก็บของเข้าที่อย่าง 1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย เรียบร้อยด้วยตนเอง มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาท
ด้วยตนเอง
ได้
สมาชิกที่ดีของสังคม
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
6.3.1 ใช้สิ่งของ
6. นาวัสดุหรือสิ่งของ 1.3.2 การดูแลรักษา
เครื่องใช้อย่างประหยัด ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพอเพียงด้วยตนเอง เป็นของเล่นได้
(2)การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 8.2
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ 9.1
สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

สภาพที่พึงประสงค์
8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
7. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 1.3.5 การทางานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(2) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
8. ทางานศิลปะแบบ
(3) การทาศิลปะ
กลุ่มโดยใช้การวาดรูป แบบร่วมมือ
สามเหลี่ยมผสมกับ
การวาดภาพจากสี
เทียนได้
9. ฟังและพูด
1.4.1 ใช้ภาษา
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
(2) การฟังและปฏิบัติ
ได้
ตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึก และความต้องการ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
(8) การรอจังหวะ
ที่เหมาะสมในการพูด

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 10
มีความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 9.2
อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
9.2.1 อ่านภาพ
10. อ่านคาด้วยการ
สัญลักษณ์คา ด้วยการชี้ กวาดตามอง
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
ของข้อความ
9.2.2 เขียนชื่อของ
11. เขียนชื่อตนเอง
ตนเองตามแบบ เขียน ตามแบบได้
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง

ตัวบ่งชี้ 10.1
10.1.2 จับคู่และ
มีความสามารถในการคิด เปรียบเทียบความ
รวบยอด
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ
(12) การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศทางการ
อ่าน ตัวอักษรคาและข้อความ
(19) การเห็นแบบอย่าง
ของการเขียนที่ถูกต้อง
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/คา
คุ้นเคย

12. เล่นเกมจับคู่ภาพ 1.4.2 การคิดรวบยอด
ตามที่กาหนดได้
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
(13) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
10.1.3 และจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
10.1.4 เรียงลาดับ
สิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลาดับ
ตัวบ่งชี้ 11.1
11.1.1 สร้างผลงาน
ทางานศิลปะตาม
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
จินตนาการและความคิด ความคิดความรู้สึก
สร้างสรรค์
ของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ 11.2
11.2.1 เคลื่อนไหว
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ตามจินตนาการอย่าง
ความคิด ความรู้สึกของ
สร้างสรรค์
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
13. เล่นเกมจาแนก
ตามที่กาหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การจาแนกสิ่งต่าง ๆ

14. เล่นเกม
(13) การเรียงลาดับ
เรียงลาดับเหตุการณ์ สิ่งต่าง ๆ
อย่างน้อย 5 ลาดับได้
15. สร้างผลงาน
1.4.3 จินตนาการและ
ศิลปะโดยมี
ความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ (2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
การเคลื่อนไหว และศิลปะ
16. เคลื่อนไหว
ท่าทาง โดยมีความ
แปลกใหม่ได้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยวันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผู้นา – ผู้ตาม
2. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “วันเด็ก”
นไหวร่างกายตามจินตนาการ
เล่น3.
เกมเคลื
“ลูก่อบอลหรรษา”
4. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
5. เคลื่อนไหวร่างกายตามคาสั่ง

4. กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นในมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องเรียน

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1. ความสาคัญของวันเด็ก
2. คาขวัญวันเด็กประจาปี
3. หน้าที่ของเด็ก
4. ความสาคัญของครู
5. การปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมี
สัมมาคารวะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

หน่วย
วันเด็ก วันครู
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. สร้างภาพจากกิ่งไม้แห้งบนพื้นดิน
ร้อยดอกไม้
2. สร้างภาพจากกิ่งไม้ในกระดาษ ปั้นดินน้ามัน
3. ประดิษฐ์หน้ากากเด็กดี (จากจานกระดาษ)
เป่าสีน้า
4. พิมพ์ภาพจากกระดาษขยุ้ม สร้างภาพจาก
กระดาษขยุ้ม
5. ทางานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้การวาดรูป
สามเหลี่ยมผสมกับการวาดภาพจากสีเทียน

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นน้า เล่นทราย
2. เล่นเกม “ลูกบอลหรรษา”
3. เล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เล่นเกม “รับดีมีเฮ”
5. เล่นน้า เล่นทราย

1. เล่นเกมจับคู่ภาพกับจานวน 10 - 15
2. เล่นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
3. เล่นเกมจับคู่ภาพกับชิ้นส่วนที่หายไป
4. เล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์การทาพานไหว้ครู
5. เล่นเกมจาแนกอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็ก

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วย วันเด็ก วันครู
วันที่
1

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผู้นาผู้ตาม

เสริมประสบการณ์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
1. สร้างภาพจากกิ่งไม้ เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นน้า เล่นทราย
บนพื้นดิน
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
2. ร้อยดอกไม้

เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
จานวน 10 - 15

2

เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
“วันเด็ก”

1. สร้างภาพจากกิ่งไม้
ในกระดาษ
2. ปั้นดินน้ามัน

เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นเกม
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน “ลูกบอลหรรษา”

เล่นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กัน

3

เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการ

1. ประดิษฐ์
หน้ากากเด็กดี
2. เป่าสีน้า

เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

เล่นเกมจับคู่ภาพกับ
ชิ้นส่วนที่หายไป

4

เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ข้อตกลง

1. พิมพ์ภาพจาก
กระดาษขยุ้ม
2. สร้างภาพจาก
กระดาษขยุ้ม

เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นเกม “รับดีมีเฮ”
ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน

เล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์การทาพาน
ไหว้ครู

วันที่
5

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามคาสั่ง

เสริมประสบการณ์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
- ทางานศิลปะแบบ เล่นในมุมประสบการณ์ เล่นน้า เล่นทราย
กลุ่มโดยใช้การวาดรูป ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
สามเหลี่ยมผสมกับ
การวาดภาพจากสี
เทียน

เกมการศึกษา
เล่นเกมจาแนกอุปกรณ์
เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหว ท่าทาง
โดยมีความแปลก
ใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับปากเปล่า
1 - 20

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้

(2) ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนา
(3) ฟังเพลงหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
(4) พูดแสดงความคิด

1. ความสาคัญของ
วันเด็ก
- เด็กเป็นบุคคลที่
สาคัญของประเทศชาติ
ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
1. เครื่องเคาะจังหวะ
ไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
2. ผ้าเช็ดหน้า
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที แล้วนับ
ปากเปล่า 1-20 พร้อมตบมือ
2. ให้เด็กจับกลุ่มตามความเหมาะสมเข้าแถว
ตอนลึกทุกคนถือผ้าเช็ดหน้า คนหัวแถวทุกแถว
เป็นผู้นาในการเคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมนา
ผ้าเช็ดหน้าโบกสะบัดตามจังหวะที่ครูเคาะ
เมื่อได้ยินสัญญาณ “รัว” คนหัวแถววิ่งไป
ต่อท้ายแถว คนถัดมาเป็นผู้นาในการเคลื่อนไหว
ท่าทาง พร้อมโบกสะบัดผ้าเช็ดหน้าแทน
ปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นผู้นาครบทุกคน
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า
4. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า-ออกช้า ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหว ท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “วันเด็ก” โดยครู
ชี้คาให้ตรงกับเสียง 3 - 4 รอบ
2. เด็กและครูร่วมสนทนาเนื้อหาจากเพลง
3. เด็กอาสาสมัครออกมาแสดงความคิด ความ

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
2. การอ่านคาด้วยการ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นและ

1. เพลง “วันเด็ก"
2. ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ที่บางหน่วยงานจัดให้
เช่น
- ทาเนียบรัฐบาล

จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. อ่านคาด้วยการ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ความรู้สึก ความ
ในอนาคต และมีส่วน
ต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ
(8) การรอจังหวะที่
- วันเด็กตรงกับ
เหมาะสมในการพูด วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
(12) การเห็น
มกราคมของทุกปี
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(8) การนับและการ
แสดงจานวนสิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้
2. ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
จนสาเร็จด้วย

(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ต้องการว่าอยากทาอะไรในวันเด็ก
4. ครูสนทนากับเด็กถึงความสาคัญของวันเด็ก
พร้อมนาภาพกิจกรรมในวันเด็กที่บางหน่วยงาน
จัดให้มาให้เด็กดู
5 ครูเชิญชวนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานจัดให้ โดยให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ใหญ่พาไป

- กองทัพอากาศไทย
- สวนสัตว์ดุสิต
- ท้องฟ้าจาลอง
- ธนาคารออมสิน
- ห้องสมุดประชาชน
- อุทยานการเรียนรู้
(TK Park) ฯลฯ

จุดจบของข้อความ

1. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กก่อนพาเด็กไปสร้างงาน
ศิลปะนอกห้องเรียน ดังนี้
- เดินเป็นแถวไม่ส่งเสียงดัง
- เดินไปสารวจว่าบริเวณใดมีกิ่งไม้แห้ง ๆ ที่มี
ขนาดไม่ใหญ่มาก และมีดอกไม้ร่วงอยู่ตามพื้น
เพื่อให้เด็ก ๆ สร้างภาพจากกิ่งไม้แห้งบนพื้น
ตามความคิดของเด็ก ๆ สามารถสร้างหลาย ๆ
ครั้งจนเป็นที่พอใจ แล้วให้จดจา ในวันรุ่งขึ้น

1. บริเวณที่มีกิ่งไม้แห้ง
และดอกไม้ร่วงอยู่
ภายในโรงเรียน
2. กระดาษ
3. ลวดขนาดเล็ก

สังเกต
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมีรายละเอียด
เพิม่ ขึ้น
2. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
จะนามาสร้างลงในกระดาษ เอ 4
- เด็กคนใดสร้างภาพจากกิ่งไม้เป็นที่พอใจแล้ว
ยกมือ ครูเดินไปดูให้เด็กเล่าผลงานให้ครูฟัง
ครูเขียนประโยคที่เด็กเล่าในกระดาษที่เตรียมมา
- เสร็จกิจกรรมแรกแล้วให้ทากิจกรรม
ร้อยดอกไม้ โดยใช้ลวดขนาดเล็กที่ครูเตรียมมา
2. ครูพาเด็กเดินเป็นแถวไปสารวจธรรมชาติ
รอบ ๆ โรงเรียนที่มีกิ่งไม้แห้ง และมีดอกไม้ร่วง
อยู่ตามพื้น
3. ให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงจากข้อ 1
4. ให้เด็กบอกความรู้สึกที่ได้ออกมาทากิจกรรม
นอกห้องเรียน
5. เด็กเก็บกิ่งไม้แห้งใส่ถุงพลาสติกที่แต่ละคน
นามาเพื่อไปใช้สร้างภาพจากกิ่งไม้ในกระดาษ
เอ 4 ในวันต่อมา
หมายเหตุ
ครูควรสารวจบริเวณที่มีกิ่งไม้แห้งและดอกไม้แห้ง
ล่วงหน้าภายในโรงเรียนก่อน ถ้าไม่มีให้เด็ก ๆ
เตรียมมาจากบ้าน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(2) การฟังและการ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(7) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/
รูปแบบ
กิจกรรมกลางแจ้ง (4) การเล่นนอก
1. ช่วยเหลือและ ห้องเรียน
แบ่งปันผู้อื่นด้วย (2) การเล่นและ
ตนเองได้
ทางานร่วมกับผู้อื่น
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
1. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้
2. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูนาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็นเด็กดี มีความกตัญญู เชื่อฟังผู้ใหญ่
มีสัมมาคารวะจัดไว้ในมุมหนังสือตลอดสัปดาห์
และเขียนคาขวัญวันเด็กติดไว้ในมุมหนังสือ
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ดังนี้
- เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิกเล่น
หรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่
- ไม่นาของเล่นมาขว้างปากัน เล่นของเล่นให้
ถูกวิธี ถูกประเภท
- รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่น
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูการเล่นของเด็กทุกมุม
ประสบการณ์

ของเล่นในมุม
ประสบการณ์
ภายในห้องเรียน

สังเกต
1. การเก็บของเข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
2. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงการเล่นน้า เล่นทราย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ไม่นาทรายมาขว้างใส่กัน ไม่สาดน้าใส่กัน
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนใช้อยู่ให้ขอยืม หรือ

1. บริเวณเล่นน้า
เล่นทราย
2. อุปกรณ์การเล่นน้า
เล่นทราย

สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่น (3) การฟังและปฏิบัติ
ได้
ตามคาแนะนา

กิจกรรม
เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนดได้

(13) การจับคู่
สิ่งต่าง ๆ

1. การจับคู่ภาพ
กับจานวน 10-15
2. การนับ และ
แสดงจานวน 1 - 15

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

รอคอยจนเพื่อนใช้เสร็จ
- แบ่งปันกันเล่น
2. เดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน้า เล่นทราย โดย
นาอุปกรณ์การเล่นไปด้วย
3. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
4. ครูให้สัญญาณก่อนหมดเวลา เพื่อให้เด็ก
ทาความสะอาดอุปกรณ์
5. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
1. ครูแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน 1. เกมจับคู่ภาพกับ
จานวน 10-15
หยิบของที่มีอยู่ภายในห้องเรียนตามบัตรเลขที่
ครูยกให้ดูตั้งแต่จานวน 1-15 โดยแต่ละกลุ่มครู 2. เกมที่เคยเล่น
จะยกบัตรเลขจานวนไม่เหมือนกัน
2. ครูตรวจสอบว่าแต่ละกลุ่มนับและแสดงจานวน
ถูกต้องหรือไม่
3. ครูให้เด็กดูเกมจับคู่ภาพกับจานวน 10 - 15
พร้อมกับแนะนาวิธีเล่นเกม
4. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนด

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
5. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
6. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
การเคลื่อนไหวและ (2) การแสดงความคิด
จังหวะ
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
เคลื่อนไหวท่าทาง การเคลื่อนไหว
โดยมีความ
แปลกใหม่ได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้
2. อ่านคาด้วยการ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้

(3) ฟังเพลง คาคล้อง คาขวัญวันเด็ก
จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(4) พูดแสดงความคิด
ความรู้สึก ความ
ต้องการ
(8) การรอจังหวะ
ที่เหมาะสมในการพูด
(12) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
“หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
2. ให้เด็กยืนเป็นวงกลมร่วมกันร้องเพลง “วันเด็ก”
พร้อมตบมือประกอบ 2 - 3 รอบ
3. เด็กร่วมกันร้องเพลง “วันเด็ก” พร้อมทาท่าทาง
ประกอบอย่างอิสระ
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้า 2 - 3 รอบ
5. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า หายใจออก
ช้า ๆ
1. เด็กและครูร่วมกันอ่านคาคล้องจอง “วันเด็ก วันดี
โดยครูชี้คาให้ตรงกับเสียงอ่าน 3 - 4 รอบ
2. เด็กและครูร่วมสนทนาความหมายจากคาคล้องจอง
3. ครูเขียนคาขวัญวันเด็กประจาปี บนกระดานดา และ
ชี้อ่านคาให้ตรงกับเสียงพร้อมกับเด็ก 3 - 4 รอบ
4. ครูและเด็กสนทนาความหมายจากคาขวัญวันเด็ก
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “วันเด็ก” 2 - 3 รอบ

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต
2. เพลง “วันเด็ก” การเคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่
สือ่

1. คาคล้องจอง
“วันเด็ก วันดี”
2. คาขวัญวันเด็ก
ประจาปี
3. เพลง “วันเด็ก”

สังเกต
1. การฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
2. การอ่านคาด้วย
การกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
ได้
2. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(13) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(19) การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
- สร้างภาพจากกิ่งไม้แห้ง
- ปั้นดินน้ามันอิสระ
2. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กก่อนทากิจกรรมให้จับกลุ่มตาม
ความเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันเมื่อทา
กิจกรรมแรกเสร็จ ให้นาบัตรชื่อไปเขียนลอกตามแบบ
ในแถบกระดาษที่ครูตัดไว้วางในแผ่นรองผลงานปั้น
ถ้าเป็นงานสร้างภาพจาก กิ่งไม้ให้เขียนในกระดาษ
ผลงาน นาผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครูเขียนประโยค
ที่เด็กเล่าใต้ภาพผลงานแล้วไปทากิจกรรมที่ 2
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลง
4. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว
ล้างมือ

1. กิ่งไม้แห้งที่นามา
จากบ้าน
2. กาว กรรไกร
ปลายมน
3. ดินน้ามัน
แผ่นรองปั้น
4. กระดาษ เอ 4

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
2. การเขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
1. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้

2. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
รับลูกบอล
ที่กระดอนขึ้น
จากพื้นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(2) การฟังและการ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
(7) การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/
รูปแบบ
(1) เคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูจัดเวทีไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เด็กได้แสดง
ความสามารถ เช่น ร้องเพลง, พูดคาขวัญวันเด็ก
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน (เหมือนวันที่ 1)
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ครู
เดินดูการเล่นของเด็ก
4. เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

1. มุมเวทีการแสดง
2. มุมหนังสือ
3. มุมบล็อก
5. มุมเครื่องเล่น
สัมผัส
6. มุมธรรมชาติ
7. มุมเกมการศึกษา
ฯลฯ

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกม “ลูกบอล
หรรษา” ที่สนามเด็กเล่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ตัวเด็กและเพื่อน ๆ
2. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น
3. เด็กยืนแถวตอนลึก 3 แถว

1. เกม”ลูกบอล
หรรษา”
2. ลูกบอล 3 ลูก
3. นกหวีด

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเอง
2. การเก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

สังเกต
การรับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

4. เด็กเตรียมความพร้อมของร่างกายโดยการวิ่งอยู่กับที่
พร้อมกับนับ 1 - 20 มือเท้าเอวพร้อมกับยกไหล่ขึ้น-ลง
นับ 1 - 20 กามือ-แบมือนับ 1 - 20
5. ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกม “ลูกบอลหรรษา”
6. เด็กเล่นเกม “ลูกบอลหรรษา”
7. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเด็ก ๆ ผ่อนคลายโดยหายใจ
เข้า-ออกช้า ๆ
8. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
กิจกรรม
เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนดได้

(13) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การจับคู่ภาพ
ที่สัมพันธ์กัน

1. ครูให้เด็กดูเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (วันเด็ก วันครู)
และแนะนาวิธีเล่นเกม
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่ กลุ่มที่
เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

1. เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน
(วันเด็ก วันครู)
2. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนด

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลก
ใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับ
ปากเปล่า 1 - 20

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที
แล้วตบมือพร้อมนับปากเปล่า 1 - 20
2. ให้เด็กทาท่าทางตามจินตนาการ โดยฟังคา
บรรยาย “วันนี้เป็นวันเด็ก พ่อแม่พาเด็ก ๆ ไป
ทาเนียบรัฐบาล เด็ก ๆ ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
อย่างระมัดระวัง พ่อแม่พาเด็กไปดูทหารขับ
เครื่องบินผาดโผนในกองทัพไทย แล้วเดินทาง
ต่อไปท้องฟ้าจาลอง เด็กใช้กล้องส่องดูดวงดาว
ระยิบระยับสวยงามแล้วเด็ก ๆ เดินทาง
ต่อไปสวนสัตว์ เห็นรถบัสจอดหลายคันช่วยกัน
นับ 1 2 3 4 .. 15 คัน โอ้โฮ รถบัสเยอะจัง
ตั้ง 15 คัน เด็กเดินดูสัตว์ที่อยู่ในกรง
ด้วยความระมัดระวัง
3. ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้า
4. เด็กผ่อนคลายโดยหายใจเข้า หายใจออกช้า ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
ฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) ฟังและปฏิบัติตาม 1.หน้าที่ของเด็ก เช่น
คาแนะนา
- ตั้งใจเรียน
(3) ฟังเพลงหรือ
- เชื่อฟังผู้ใหญ่
เรื่องราวต่าง ๆ
- พูดจาไพเราะ
(4) พูดแสดงความคิด
- มีสัมมาคารวะ
ความรู้สึก
ฯลฯ
ความต้องการ
2. จาแนก จัดกลุ่ม
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(12) การเห็น
แบบอย่างการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “หน้าที่เด็ก” โดย
ครูชี้คาให้ตรงกับเสียง 3 - 4 รอบ
2. เด็กและครูร่วมสนทนาเนื้อหาจากเพลง
3. ให้เด็กจับคู่ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น
ความต้องการว่าอยากทาความดีอะไรในโอกาส
วันเด็ก
4. เด็กนั่งกลุ่มใหญ่ผลัดกันแสดงความคิดเห็น
ความต้องการทาความดี
5. ครูนาภาพที่เด็กทาความดีให้เด็กดู
6. ครูนาภาพเด็กทาความดีปะปนกับภาพ
ทากิจกรรมอื่น ๆ ให้เด็กช่วยกันแยกและจัดกลุ่ม
ภาพเด็กทาความดีกลุ่มหนึ่ง ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
อีกหนึ่งกลุ่ม

1. เพลง “หน้าที่เด็ก”
2. ภาพเด็กทาความดี
3. ภาพเด็กทากิจกรรม
อื่น ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การฟัง การพูดเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. นาวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของ
เล่นได้
2. สร้างผลงาน
ศิลปะ โดยมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
- เป่าสีน้า
- ประดิษฐ์หน้ากากเด็กดีจากจานกระดาษ
2. ครูอธิบายขั้นตอนการทาหน้ากากเด็กดีจาก
จานกระดาษ
ขั้นที่ 1 เด็กจับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม (จานวนตามความ
เหมาะสมเพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกัน)
ขั้นที่ 2 เด็กทุกกลุ่มส่งตัวแทนมารับวัสดุอุปกรณ์
ขั้นที่ 3 เด็กนาจานกระดาษมาประดิษฐ์เป็น
หน้ากากเด็กดีโดยใช้อุปกรณ์กองกลางตกแต่งจาน
กระดาษตามความคิดสร้างสรรค์
3. เด็กทากิจกรรมแรกเสร็จไปทาอีก 1 กิจกรรม
4. เด็กนาเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง ครูจด
บันทึกประโยคที่เด็กเล่า
5. เด็กนาหน้ากากเด็กดีติดในที่แสดงผลงาน
(ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวในวันถัดไป)

1. สีน้า
2. พู่กัน
3. หลอดดูดน้า
4. จานสี
5. กระดาษ เอ 4
6. จานกระดาษ
7. กาว
กรรไกรปลายมน
8. กระดาษโปสเตอร์สี
9. ไหมพรม
10. ปากกาเมจิก
11. ฝาขวดน้าต่าง ๆ
12. ยางวง

สังเกต
1. การนาวัสดุหรือสิ่งของ
ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์
เป็นของเล่น
2. การสร้างผลงานศิลปะ
โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
1. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้
2. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพนิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นร่วมกับ
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูจัดเวทีไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เด็กได้แสดง
ความสามารถ เช่น ร้องเพลง, พูดคาขวัญวันเด็ก
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
(เหมือนวันที่ 1)
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูการเล่นของเด็ก

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. มุมเวทีการแสดง
2. มุมหนังสือ
3. มุมบล็อก
5. มุมเครื่องเล่นสัมผัส
6. มุมธรรมชาติ
7. มุมเกมการศึกษา
ฯลฯ

สังเกต
1. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง
2. การเก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

1. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กก่อนไปเล่นเครื่องเล่น
เครื่องเล่นสนาม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อน
- เล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดให้ปลอดภัยควรเล่น
อย่างไร
- ถ้าอยากเล่นเครื่องเล่นที่เพื่อนเล่นอยู่ควรทา
อย่างไร
- เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเล่นตามที่ตกลงต้องทา
อย่างไร

สังเกต
การเล่นร่วมกับผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรม
เกมการศึกษา
เล่นเกมจับคู่ภาพ
ตามที่กาหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

(13) การจับคู่
สิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

2. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณสนามเด็กเล่น
3. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลาเล่น เด็กทา
ความสะอาดร่างกาย
5. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน
การจับคู่ภาพกับชิ้นส่วน 1. ครูให้เด็กดูเกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
ที่หายไป
พร้อมแนะนาวิธีเล่น
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

สือ่

1. เกมจับคู่ภาพกับ
ชิ้นส่วนที่หายไป
2. เกมที่เคยเล่น

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การเล่นเกมจับภาพ
ตามที่กาหนด

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับปากเปล่า
1-20

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟังได้
2. อ่านคาด้วยการ

(3) ฟังปริศนาคาทาย
เพลงหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(4) พูดแสดง ความคิด
ความรู้สึก
ความต้องการ

1. ความสาคัญ
ของวันครู
- วันครูตรงกับวันที่
16 มกราคมของทุกปี
- ครูทาหน้าที่อบรม
สั่งสอนให้เด็ก ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมพืน้ ฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที ให้ผงก
ศีรษะพร้อมกับนับปากเปล่า 1-20
2. ครูและเด็กพูดข้อตกลง ถ้าครูพูดว่า “เด็กดี”
ให้เด็กนั่งกับพื้นก้มกราบ ครูพูดว่า “มีมารยาท”
ให้เด็กทาท่าก้มแล้วเดินผ่านผู้ใหญ่ ถ้าพูดว่า
“น่ารัก” เด็กยืนก้มศีรษะไหว้
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะช้า เร็ว
ที่ครูเคาะ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงจากข้อ 2
4. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า หายใจ
ออกช้า ๆ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่

1. เด็กทายปริศนาคาทาย “ฉันคือใคร”
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “สวัสดีคุณครู”
โดยครูชี้คาให้ตรงกับเสียง 3-4 รอบ
3. เด็กและครูร่วมสนทนา แสดงความคิดเห็นจาก
เนื้อเพลง
4. ครูและเด็กสนทนาโดยใช้คาถาม ดังนี้

1. ปริศนาคาทาย
“ฉันคือใคร”
2. เพลง “สวัสดีคุณครู”
3. บัตรตัวเลข 1-15

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
2. การอ่านคาด้วยการ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กวาดตามอง
(8) การรอจังหวะที่ เป็นคนดี และให้ความรู้
จุดเริ่มต้นและจุด เหมาะสมในการพูด วันครู จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์
จบของข้อความได้ (12) การเห็น
ระลึกถึงพระคุณของครู
แบบอย่างการอ่าน
2. การนับเพื่อแสดง
ที่ถูกต้อง
จานวน 1-15
(13) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(8) การนับและการ
แสดงจานวนสิ่งต่าง ๆ

- ใครทาหน้าที่ดูแล อบรม สั่งสอนและให้
ความรู้เด็ก ๆ ที่โรงเรียน
- ถ้าไม่มีคุณครู เด็ก ๆ คิดว่าจะเกิดอะไรบ้าง
5. เด็กและครูร่วมร้องเพลง “สวัสดีคุณครู” อีก
1 รอบ และร่วมกันสรุปความสาคัญของคุณครู
6. ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม (จานวนตามความ
เหมาะสม) ให้แสดงจานวน 1-15 โดยเมื่อครู
ชูบัตรเลขใด แต่ละกลุ่มไปหยิบของที่มีใน
ห้องเรียนมารวมกันเพื่อแสดงจานวนตามบัตรเลข
ครูตรวจสอบความถูกต้อง

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะโดยมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้นได้
2. เขียนชื่อตนเอง
ตามแบบได้
3. ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
จนสาเร็จ

1. ครูจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
- พิมพ์ภาพจากสีน้าด้วยกระดาษขยุ้ม
- สร้างภาพจากกระดาษขยุ้ม
ครูอธิบายขั้นตอนการพิมพ์ภาพจากสีน้า
ด้วยกระดาษขยุ้ม
ขั้นที่ 1 เด็กนากระดาษที่ไม่ใช้แล้วกาขยุ้มให้เป็น
ก้อนพอจับได้ถนัดมือหลาย ๆ ก้อน
ขั้นที่ 2 นากระดาษขยุ้มไปแตะสีน้าที่ผสมไว้ แล้ว
มาพิมพ์ในกระดาษ เอ 4 ให้เป็นรูปตามความคิด
ของตนเอง
ขั้นที่ 3 เมื่อจะเปลี่ยนสีใหม่ให้เปลี่ยนกระดาษ

(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
(21) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก
(5) การทางานศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กระดาษโฆษณาหรือ
กระดาษหนังสือพิมพ์
2. สีน้า จานสี พู่กัน
แก้วใส่น้า
3. กาว
4. กระดาษ เอ 4

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
1. การสร้างผลงานศิลปะ
โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
2. การเขียนชื่อตนเองตาม
แบบ
3. การทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
1. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้
2. ช่วยเหลือและ

(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(1) การเล่นอิสระ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ขยุม้ ก้อนใหม่ด้วย
ครูอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพจาก กระดาษ
ขยุ้ม
ขั้นที่ 1 เด็กนากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมากาขยุ้มให้
เป็นก้อนหลาย ๆ ก้อน
ขั้นที่ 2 นากระดาษขยุ้มทากาวด้านหลังไปติดลง
ในกระดาษ เอ 4 ให้เป็นรูปภาพตามความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
2. เด็กจับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม ตามความสมัครใจ โดย
ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อทากิจกรรมแรกเสร็จแล้ว
นาผลงานมาเล่าให้ครูฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็ก
เล่าใต้ภาพผลงาน เด็กนาบัตรชื่อมาเขียนตามแบบ
ใต้ภาพผลงาน แล้วไปทาอีก 1 กิจกรรม
3. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จนครบ 2 กิจกรรม
4. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์
1. ครูจัดเวทีไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เด็กได้แสดง
ความสามารถ เช่น ร้องเพลง, พูดคาขวัญวันเด็ก
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
(เหมือนวันที่ 1)
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ

1. มุมเวทีการแสดง
2. มุมหนังสือ
3. มุมบล็อก
4. มุมเครื่องเล่นสัมผัส
5. มุมธรรมชาติ
6. มุมเกมการศึกษา

สังเกต
1. การเก็บของเข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
2. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
แบ่งปันผู้อื่น
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/
รูปแบบ

กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหวอยู่
รับลูกบอลที่
กับที่
กระดอนขึ้น
จากพื้นได้

กิจกรรมการเรียนรู้
สนใจ ครูเดินดูการเล่นของเด็ก

1. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกม “รับดีมีเฮ”
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเด็กและเพื่อน ๆ
2. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น
3. จัดเด็กยืนเป็นวงกลมแต่ละคนยืนห่างกัน
เท่ากับระยะการกางแขนออกสองข้าง
4. เด็กอบอุ่นร่างกายด้วยการกามือ แบมือ
พร้อมกับนับ 1 - 20
- บิดลาตัวไปทางซ้าย-ขวา พร้อมกับนับ
1 - 20
- ยกมือขึ้นเหนือศีรษะสลับกับเอามือ
ลงอยู่ข้างลาตัวพร้อมกับนับ 1 - 20
5. ครูอธิบายพร้อมสาธิตการเล่นเกม “รับดีมีเฮ”
ให้เด็กดู

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

ฯลฯ

1. เกม “รับดีมีเฮ”
2. ลูกบอล 1 ลูก
3. นกหวีด

สังเกต
การรับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

6. เด็กเล่นเกม “รับดีมีเฮ” ครูเป่านกหวีด
ให้สัญญาณก่อนหมดเวลา
กิจกรรม
(13) การเรียงลาดับ การเรียงลาดับเหตุการณ์
เกมการศึกษา
เหตุการณ์การทาพาน การทาพานไหว้ครู
เล่นเกมเรียงลาดับ ไหว้ครู
เหตุการณ์
อย่างน้อย
5 ลาดับได้

1. ครูให้เด็กดูเกมเรียงลาดับเหตุการณ์การทา
พานไหว้ครู พร้อมแนะนาวิธีเล่น
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่
กลุ่มที่เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

1. เกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์การทาพาน
ไหว้ครู
2. เกมที่เคยเล่น

สังเกต
การเล่นเกมเรียงลาดับ
เหตุการณ์อย่างน้อย
5 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์
การเรียนรู้
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านท่าทาง
การเคลื่อนไหว
(8) การนับและแสดง
จานวน 10-15

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องเคาะ
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ
จังหวะ
“หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที แล้วให้นับปากเปล่า
2. หน้ากากเด็กดี
1 - 20 พร้อมตบมือ
2. ให้เด็กนาหน้ากากเด็กดีมาใส่พร้อมที่จะเคลื่อนไหว
ตามคาสั่ง
3. เด็กฟังครูพูดข้อตกลงดังนี้ เมื่อครูเคาะจังหวะเด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมหน้ากากเด็กดี เมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้จับกลุ่มตามจานวน ที่ครูระบุนับ
จานวนในแต่ละครั้ง แล้วให้กลุ่มปฏิบัติตามคาสั่งต่อ
เช่น ทาท่าทางช่วยครูจัดตู้หนังสือ ช่วยครูกวาด
ห้องเรียน ช่วยเช็ดถูตามชั้นวางของ ช่วยยกตะกร้าสี
เก็บเข้าที่ เป็นต้น โดยปฏิบัติครั้งละ 1 กิจกรรม
4. ครูเคาะจังหวะให้เด็กปฏิบัติตามข้อ 3
5. เด็ก ๆ ผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า หายใจออก
ช้า ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
โดยมีความแปลกใหม่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังและพูด
เชื่อมโยงเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
2. อ่านคาด้วยการ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) ฟังนิทาน คาคล้อง 1. มีความกตัญญูต่อ
จองและเรื่องราวต่าง ๆ ผู้มีพระคุณโดยการ
(4) พูดแสดงความคิด
- ให้ความเคารพ
ความรู้สึก ความต้องการ - เชื่อฟังคาสั่งสอน
(8) การรอจังหวะที่
- ช่วยเหลืองานที่
เหมาะสมในการพูด
สามารถทาได้
(12) การเห็นแบบอย่าง 2. การปฏิบัติต่อครู
การอ่านที่ถูกต้อง
และผู้ใหญ่อย่างมี
(13) การสังเกตทิศ
สัมมาคารวะ
ทางการอ่านตัวอักษร คา 3.การนับและการ
และข้อความ
แสดงจานวน
(8) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กและครูร่วมกันอ่านคาคล้องจอง “คุณครูผู้มี
เมตตา” โดยครูชี้คาให้ตรงกับเสียง
2. เด็กและครูร่วมสนทนาความหมายจากคา
คล้องจอง
3. เด็กยืนจับคู่หันหน้าเข้าหากันเอามือขวาไปตบกับ
มือซ้ายของคู่ และเอามือซ้ายไปตบมือขวาของคู่นับ
1 - 20
4. เด็กฟังครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกปลาเด็กดี”
5. เด็กและครูสนทนาเนื้อหาจากนิทาน โดยครูใช้
คาถามกระตุ้นให้เด็กคิด ดังนี้
- ลูกปลาทาอย่างไร เมื่อพบผู้ใหญ่หรือคุณครู
- เพราะเหตุใดลูกปลาจึงเป็นที่รักของทุกคน
- ถ้าเด็ก ๆ อยากเป็นที่รักของผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ
ควรทาอย่างไร
6. เด็กและครูพูดข้อตกลงก่อนออกนอกห้องเรียน
เพื่อทาความดี
- เด็กจับกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเดินเป็นแถว
ครูแจกถุงพลาสติกกลุ่มละ 1 ถุง
- เด็กแต่ละกลุ่มให้ออกไปสังเกตและสารวจ
บริเวณใดของโรงเรียนมีขยะช่วยกันเก็บขยะใส่ถุง
ขณะเก็บใส่ถุงให้นับจานวนมัดปากถุงทิ้งถังขยะ

1. คาคล้องจอง
“คุณครูผู้มีเมตตา”
2. นิทาน
"ลูกปลาเด็กดี”
3. บริเวณต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน
4. ถุงพลาสติกหูหิ้ว
เท่าจานวนกลุ่ม
ของเด็ก

สังเกต
1. การฟังและพูดเชื่อมโยง
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
2. การอ่านคาด้วยการ
กวาดตามองจุดเริ่มและ
จุดจบของข้อความ

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. กระดาษ เอ 4
นามาทากาวต่อกัน
ให้เป็นแผ่นใหญ่
ตามความเหมาะสม
กับงานกลุ่ม หรือใช้
กระดาษบรูฟ
2. สีเทียน

สังเกต
1. การเขียนรูปสามเหลี่ยม
มีมุมชัดเจน
2. การทางานศิลปะ
แบบกลุ่มโดยใช้การวาด
รูปสามเหลี่ยมผสมกับ
การวาดภาพจากสีเทียน
3. การเก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

7. เด็กและครูช่วยกันสรุปบริเวณใดของโรงเรียน
ที่เด็ก ๆ สังเกตมีขยะมากสุด น้อยสุด บันทึกข้อมูล
ทาแผนภูมิตามที่เด็กช่วยกันออกแบบ
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. เขียนรูป
สามเหลี่ยมมีมุม
ชัดเจนได้
2. ทางานศิลปะ
แบบกลุ่มโดยใช้
การวาดรูป
สามเหลี่ยมผสมกับ
การวาดภาพจาก
สีเทียนได้
3. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้

(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(3) การทางานศิลปะ
แบบร่วมมือ
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามคาแนะนา

1. ครูอธิบายขั้นตอนการทางานศิลปะแบบกลุ่ม
ขั้นที่ 1 ให้เด็กจับกลุ่ม 4-5 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนมารับวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้
ขั้นที่ 2 เด็กเลือกพื้นที่ในกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อวาด
รูปสามเหลี่ยมคนละ 1 รูป แล้วใช้สีเทียนวาดต่อเติม
จากรูปสามเหลี่ยม เป็นรูปภาพตามความคิดของเด็ก
ขั้นที่ 3 เด็กภายในกลุ่มวางแผนร่วมกันว่าจะวาด
ภาพประกอบเพิ่มเติมบริเวณใดและระบายสีให้
สวยงาม
ขั้นที่ 4 เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อผลงานกลุ่ม
ตนเอง และวางแผนนาเสนอผลงาน
ขั้นที่ 5 เด็ก ๆ ทุกกลุ่มช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อ
เสร็จกิจกรรม
ขั้นที่ 6 เด็กนาเสนอผลงาน ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กเล่า
2. เด็กทากิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มตามขั้นตอนที่ครู
แนะนา

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่น
ตามมุม
1. เก็บของเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้
2. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(4) การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ

กิจกรรมกลางแจ้ง (2) การเล่นร่วมกับผู้อื่น
เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. ครูจัดเวทีไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เด็กได้แสดง
ความสามารถ เช่น ร้องเพลง พูดคาขวัญวันเด็ก
2. ครูและเด็กทาข้อตกลงก่อนไปเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
(เหมือนวันที่ 1)
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ครูเดินดูการเล่นของเด็ก

1. มุมเวทีการแสดง
2. มุมหนังสือ
3. มุมบล็อก
4. มุมเครื่องเล่น
สัมผัส
5. มุมธรรมชาติ
6. มุมเกมการศึกษา
ฯลฯ

สังเกต
1. การเก็บของเข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
2. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

1. ครูและเด็กพูดข้อตกลงการเล่นน้า เล่นทราย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ไม่นาทรายมาขว้างใส่กัน ไม่สาดน้าใส่กัน
- ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนใช้อยู่ให้ขอยืม หรือรอ
คอยจนเพื่อนใช้เสร็จ
- แบ่งปันกันเล่น
2. เดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน้า เล่นทราย โดยนา
อุปกรณ์การเล่นไปด้วย
3. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ
4. ครูให้สัญญาณก่อนหมดเวลา เพื่อให้เด็ก
ทาความสะอาดอุปกรณ์
5. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน

1. บริเวณเล่นน้า
สังเกต
เล่นทราย
การเล่นร่วมกับผู้อื่น
2. อุปกรณ์
การเล่นน้า เล่นทราย

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เกมการศึกษา
เล่นเกมจาแนก
ตามที่กาหนดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(5) การจาแนกสิ่งต่าง ๆ การจาแนกอุปกรณ์
เกี่ยวกับกิจกรรม
วันเด็ก

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้เด็กดูเกมจาแนกอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
วันเด็ก พร้อมแนะนาวิธีเล่น
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่ กลุ่มที่
เหลือเล่นเกมที่เคยเล่น
3. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม
4. เด็กเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น

สือ่
1. เกมจาแนก
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมวันเด็ก
2. เกมที่เคยเล่น

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นเกมจาแนก
อุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
วันเด็ก

เลขที่

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

ชื่อ – สกุล
15. การสร้างผลงานศิลปะโดยมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
16. การเคลื่อนไหวท่าทางโดยมีความแปลก
ใหม่

14. การเล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ลาดับ

13. การเล่นเกมจาแนกตามที่กาหนด

ด้านสังคม
12. การเล่นเกมจับคู่ภาพตามที่กาหนด

11. การเขียนชื่อตนเองตามแบบ

10. การอ่านคาด้วยการกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

9. การฟังและพูดเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

8. การทางานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้การวาด
รูปสามเหลี่ยมผสมกับการวาดภาพจากสี
เทียน

ด้านอารมณ์ จิตใจ

7. การเล่นร่วมกับผู้อื่น

6. การนาวัสดุหรือสิ่งของทีใ่ ช้แล้วมา
เป็นของเล่น
ประดิษฐ์

5. การเก็บของเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

ด้านร่างกาย

4. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

3. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมมีมมุ ชัดเจน

1. การรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 29 วันเด็ก วันครู ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

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

ชื่อ – สกุล

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

15. การสร้างผลงานศิลปะโดยมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
16. การเคลื่อนไหวท่าทางโดยมีความแปลก
ใหม่

14. การเล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ลาดับ

13. การเล่นเกมจาแนกตามที่กาหนด

ด้านสังคม
12. การเล่นเกมจับคู่ภาพตามที่กาหนด

11. การเขียนชื่อตนเองตามแบบ

10. การอ่านคาด้วยการกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความ

9. การฟังและพูดเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

8. การทางานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้การวาด
รูปสามเหลี่ยมผสมกับการวาดภาพจากสี
เทียน

ด้านอารมณ์ จิตใจ

7. การเล่นร่วมกับผู้อื่น

6. การนาวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมา
เป็นของเล่น
ประดิษฐ์

5. การเก็บของเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง

ด้านร่างกาย

4. การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง

3. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมมีมมุ ชัดเจน

1. การรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

