รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 34 รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและ
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและ
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวหนังสือและตัวหนังสือ
ตัวหนังสือ
ตัวหนังสือ จากหนังสือภาพ
จากหนังสือนิทาน
2. หนังสือเป็นสื่อสาหรับเล่าเรื่องราวต่างๆ
๒. การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน ๒. การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน
3. การอ่านทาให้ได้รู้เรื่องต่างๆ และเกิดความ ๓. การอ่านแบบชี้แนะ
๓. การอ่านแบบชี้แนะ
สนุกสนาน
๔. การอ่านอิสระ
๔. การอ่านอิสระ
4. การเล่าข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
๕. การทาหนังสือนิทาน ๔ ช่อง
๕. การเล่นเกมทางภาษาและกิจกรรมรักการอ่าน
5. การเล่าเรื่องย้อนกลับจากหนังสือที่อ่าน
๖. การทาหนังสือเล่มเล็ก
ร่วมกัน
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.3)
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.3)
มฐ.2 ตบช. 2.1 (2.1.3)
ตบช. 2.2 (2.2.2)
ตบช. 2.2 (2.2.๑)
ตบช. 2.2 (2.2.๑)
มฐ.3 ตบช. 3.2 (3.2.1)
มฐ.3 ตบช. 3.2 (๓.๒.๒)
มฐ.3 ตบช. 3.2 (3.2.1) (๓.๒.๒)
มฐ.5 ตบช. 5.4 (5.4.1)
มฐ.5 ตบช. 5.๒ (5.๒.๒)
มฐ.5 ตบช. 5.๒ (5.๒.๒)
มฐ.8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
ตบช. 5.๔ (๕.๔.๑)
ตบช. 5.๔ (๕.๔.๑)
มฐ.9 ตบช. 9.1 (๙.๑.๑)
มฐ.๖ ตบช. ๖.๓ (๖.๓.๑)
มฐ.๖ ตบช. ๖.๓ (๖.๓.๑)
ตบช. 9.2 (9.2.1 , 9.2.2)
มฐ.8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ.8 ตบช. 8.2 (8.2.1)
มฐ.10 ตบช. 10.1 (๑0.1.1 , 10.1.2)
ตบช. ๘.๓ (๘.๓.๒)
ตบช. ๘.๓ (๘.๓.๒)
(๑๐.๑.๔)
มฐ.9 ตบช. 9.1 (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
มฐ.9 ตบช. 9.1 (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
มฐ.11 ตบช. 11.1 (๑1.1.1)
ตบช. 9.2 (9.2.1) ( 9.2.2)
ตบช. 9.2 (9.2.1) ( 9.2.2)
ตบช. 11.2 (๑1.2.1)
มฐ.10 ตบช. 10.1 (๑0.๑.๒) ( 10.1.๓)
มฐ.10 ตบช. 10.1 (๑0.๑.๒) ( 10.1.๓)
มฐ.๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๑) (๑๒.๑.๒)
ตบช. ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)
ตบช. ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)
ตบช. ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)
มฐ.11 ตบช. 11.1 (๑1.1.1) (๑๑.๑.๒)
มฐ.11 ตบช. 11.1 (๑1.1.1) (๑๑.๑.๒)

รายการ

ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ ๑

ร่างกาย
1.1.1 (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
1.1.2 (2) การเขียนและการเล่นกับสี
1.2.2 (1) การเล่นอิสระ
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2.4 (5) การทางานศิลปะ

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ตบช. 11.2 (๑1.2.1)
มฐ.๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๑)

ตบช. 11.2 (๑1.2.1)
มฐ.๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๑)
ตบช. ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ
การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

ร่างกาย
๑.๑.๑ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ
การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๕ (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

อารมณ์
1.2.1 (5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
1.2.4 (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.5 (2) การปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความสามารถของตนเอง

อารมณ์
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๔) การร้องเพลง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน

อารมณ์
๑.๒.๑ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๔) การร้องเพลง
๑.๒.๕ (๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง
สังคม
๑.๓.๒ (๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(๓) การทางานศิลปะที่นาวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน

สังคม
1.3.5 (2) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ (๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
(๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
(๓) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (3) การฟังเพลง
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
(๓) การฟังเพลง นิทาน
และความต้องการ
คาคล้องจองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
(5) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
ความต้องการ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
หลากหลายประเภท
เกี่ยวกับตนเอง
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑0) การอ่านอิสระตามลาพัง การอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ

อนุบาลปีที่ ๓
๑.๓.๓ (๑) การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตน
ในความเป็นไทย
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๓.๔ (๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ (๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
(๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
(๓) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
สติปัญญา
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
(15) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลง
ล่าง
1.4.2 (6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(13) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ
1.4.4 (4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆและแผนภูมิอย่างง่าย

(๑1) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมายกับตัว
เด็ก/คาคุ้นเคย
๑.๔.๒ (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว
/ความสูง

(๑๑) การอ่านอิสระตามลาพัง การอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและการ
เขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมายกับตัว
เด็ก/คาคุ้นเคย
๑.๔.๒ (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวนของ
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว/
ความสูง

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ ๑

นับและแสดงจานวน 1 – 5
 เรียงลาดับที่ของสิ่งต่างๆ จานวนไม่เกิน 5
 แสดงจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 5
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 5 ว่ามีจานวน
เท่ากันหรือไม่เท่ากัน
 เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน


อนุบาลปีที่ ๒
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑.๔.๓ (๑) การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
1.4.๔ (๑) การสารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
นับและแสดงจานวน 1 – 17
 เรียงลาดับที่ของสิ่งต่างๆ จานวนไม่เกิน 7
 แสดงจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 17
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 17 ว่ามี
จานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
 วางแบบรูปให้เหมือนต้นแบบหรือต่อเติม
จากที่กาหนด


อนุบาลปีที่ ๓
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
๑.๔.๓ (๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
1.4.๔ (๑) การสารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ








นับและแสดงจานวน 1 – 19
เรียงลาดับที่ของสิ่งต่างๆ จานวนไม่เกิน 9
แสดงจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 19
เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 19 ว่ามี
จานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
ต่อแบบรูปให้เข้าชุดกับแบบรูปที่กาหนด
สร้างแบบรูปตามความคิดของตนเอง

รายการ
วิทยาศาสตร์

อนุบาลปีที่ ๑
๑. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
๒. การบอกและแสดงตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

อนุบาลปีที่ ๒
๑. การสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
๒. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่ต่างกัน
๓. การบอกและแสดงตาแหน่งและทิศทางของ
สิ่งต่าง ๆ
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น

พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

1. การอ่านหนังสือภาพ / นิทาน
2. การอ่านร่วมกัน
3. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
4. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษรคาและ
ข้อความ

1. การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท / รูปแบบ
2. การอ่านร่วมกัน
3. การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
4. การอ่านอิสระ
5. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
6. การเล่นเกมทางภาษา
7. การเขียนร่วมกันตามโอกาส

อนุบาลปีที่ ๓
๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
๒. การบอกและแสดงตาแหน่งทิศทางและ
ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ
๓.การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
1. การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท / รูปแบบ
2. การอ่านร่วมกัน
3. การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
4. การอ่านอิสระ
5. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
6. การเล่นเกมทางภาษา
7. การเขียนร่วมกันตามโอกาส

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
การปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยอนุบาล โดยการส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือนิทาน หนังสือภาพที่หลากหลายและการอ่านรูปแบบต่างๆ
เช่น อ่านร่วมกัน อ่านแบบชี้แนะ อ่านอิสระ และการเล่นเกมภาษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
อย่างคล่องแคล่วประสาน ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
สัมพันธ์และทรงตัวได้

๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑. เคลื่อนไหวร่างกายใน
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยว
กิจกรรมต่างๆอย่าง
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
หนังสือและตัวหนังสือ
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๒. การเล่าข่าวและ
และทรงตัวได้
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
เหตุการณ์ประจาวัน
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
๓. การอ่านร่วมกัน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ ๔. การอ่านแบบชี้แนะ
จับ การโยน การเตะ
๕. การอ่านอิสระ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ ๖. การเล่นเกมทางภาษา
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
และกิจกรรมรักการอ่าน
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ๖. การทาหุ่นเงา
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย ๗. การนับและแสดงจานวน
ตนเอง
1 - 1๙
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง ๘. จาแนก จัดกลุ่มจานวน
ไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
๙.พื้นฐานการบวก
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
ไม่เกิน ๑๙
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ สื่อสารความคิดความรู้สึกของ ๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ตนเองต่อผู้อื่นได้
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

สภาพที่พงึ ประสงค์

๓.๒.๑ กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้บล็อก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และ ร้อยวัสดุ

๓. พูด และแสดงออกได้อย่าง ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
คล่องแคล่วเหมาะสมตาม
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและ
สถานการณ์
ดนตรี
(5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน ๔. แสดงอารมณ์ความรู้สึก
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
ผลงานและความสามารถ ของตนได้เหมาะสมตาม
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น
สถานการณ์
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๔) การร้องเพลง
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๕
๕.๒ มีความเมตตากรุณามี ๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
จิตใจที่ดีงาม
๕.๔ มีความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๕. ช่วยเหลือและแบ่งปัน ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ผู้อื่นได้ด้วยตนเองสม่าเสมอ สิ่งแวดล้อม
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูรักษา
๖. ทางานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
จนสาเร็จได้ด้วยตนเอง
ห้องเรียน
๑.๓.๕ การเล่นและทางานแบบร่วมมือร่วม
ใจ
(๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๖
๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ๗. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
มีทักษะชีวิตและปรัชญา
อย่างประหยัดและพอเพียง ประหยัดและพอเพียงด้วย
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยตนเอง
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๘
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
๘.๒.๑ เล่นหรือทางาน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตน
เป้าหมาย
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
อันมีพระมหากษัตริย์
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
ทรงเป็นประมุข
สังคม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
๘. เล่นหรือทางานร่วมมือกับ ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายจน
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
สาเร็จ
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ผู้ตามในกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ
และจังหวะได้ด้วยตนเองอย่าง ๑.๓.๕ การเล่นและทางานแบบร่วมมือ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ร่วมใจ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
(๒) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
(๓) การทาศิลปะแบบร่วมมือ

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๑๐ สื่อสาร สนทนาโต้ตอบ
อย่างเข้าใจความหมาย

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(๓) การฟังเพลง นิทาน
คาคล้องจองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
๑๑. เล่าเรื่องเป็นประโยค
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
อย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๙.๒ อ่าน เขียน ภาพและ ๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ได้
คาด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๒. อ่านภาพสัญลักษณ์
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
การพูด
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
(๑๑) การอ่านอิสระตามลาพัง
ข้อความตามบรรทัดได้
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๑๓. เขียนชื่อของตนเองตาม
หลากหลายประเภท/รูปแบบ
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด (๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ขึ้นเองได้
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา วลี หรือประโยค
ที่มีโครงสร้างซ้าๆกันจากนิทาน
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคาที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก/คาคุ้นเคย
จุดประสงค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ มีความสามารถใน
๑๐.๑.๒ จับคูแ่ ละ
มีความสามารถในการ การคิดรวบยอด
เปรียบเทียบความแตกต่าง
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
และความเหมือนของสิ่ง
เรียนรู้
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
๑๐.๑.๓ จาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๔. จับคู่และเปรียบเทียบ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ความแตกต่างหรือความเหมือน เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะที่
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป
การจาแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
เป็นเกณฑ์
และรูปร่าง รูปทรง
(๘) การนับและแสดงจานวนของสิ่ง
๑๕. จาแนกและจัดกลุ่มจานวน ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ของสิ่งต่างๆได้มากกว่า
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
สองลักษณะขึ้นไป
การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
๑๖. อธิบายการทางานที่
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
เกิดขึ้นของตนเองได้สอดคล้อง และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
กับผลงานด้วยตนเอง
การกระทา
จุดประสงค์

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทา
ด้วยตนเอง
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
๑๗. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ (๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
ง่ายๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้น ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระบวนการการแก้ปัญหา
ตัดสินใจได้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑๑.๑ ทางานศิลปะตาม
๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
จินตนาการและความคิด
เพื่อสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ เพื่อสื่อสารความคิด
อย่างสร้างสรรค์
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑๘. การสร้างผลงานศิลปะ
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
อย่างอิสระเพื่อสื่อสารความคิด (5) การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
ความรู้สึกของตนได้
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
๑๙. เคลื่อนไหวร่างกายแสดง (๑) การรับรู้ และแสดงความคิด
ท่าทางตามเสียงดนตรีโดยใช้ ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและ
การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ ชิ้นงาน
และทรงตัวได้
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พงึ ประสงค์
๑๒.๑ มีเจตนคติที่ดีต่อการ ๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
เรียนรู้
มาอ่านและเขียนสื่อความคิด
ด้วยตนเองเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
12.2 มีความ สามารถใน 12.2.๑ ค้นหาคาตอบข้อ
การแสวงหาความรู้
สงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคาถาม
ว่า เมื่อไร อย่างไรในการ
ค้นหาคาตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
๒๐. สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็นสม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

๒๑. สารวจ ตั้งคาถาม เพื่อ
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
ค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
การแสวงหาความรู้
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเองได้ (๑) การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
๒๒. ใช้คาถาม “เมื่อไร”
“อย่างไร” ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

(๒) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ประกอบเพลงอ่านหนังสือ
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่อย่างอิสระ
๓. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ประกอบ
อุปกรณ์
๔. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ที่มีในนิทานเรื่อง เจ้าหมูขี้โม้
๕. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แสดงท่าทางเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือจาก
หนังสือภาพ
๑.๑. การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน
๑.๒. การอ่านแบบชี้แนะ
๑.๓. การอ่านอิสระ
๒. การเล่นเกมทางภาษาและกิจกรรมรักการอ่าน
๓. การทาหนังสือเล่มเล็ก
๔. การเปรียบเทียบ จาแนก จัดกลุ่มจานวน
๕. การนับ และแสดงจานวน ๑ - ๑๙
๖. พื้นฐานการบวกไม่เกิน ๑๙

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. มุมหนังสือ แนะนาหนังสือและหนังสือ
เกี่ยวกับการอ่าน รักการอ่าน
๒. มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ การวาด
ภาพระบายสี การฉีก ตัดปะ และการเขียน
๓. มุมบล็อก จัดวางลูกบาศก์ขนาดต่างๆ
๔. มุมบทบาทสมมติ จัดวางหุ่นถุงมือต่างๆ

๓. จาแนก จัดกลุ่มจานวน
๔.การนับ และแสดงจ
๑-๑๙าน
หน่วานวน
ยรักการอ่
๕.พื้นฐานการบวกชัไม่
เกินบ๑๙
้นอนุ
าลปีที่ 3

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเล่นน้า – เล่นทราย
๓. เกมรับส่งลูกลิงชิงบอล
๔. การเล่นเกมขุดคุ้ยตะลุยโลก
๕. การวิ่งเปี้ยวเก็บลูกบอลด้วยห่วง

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๑.ปั้นดินน้ามันตามจินตนาการ
การทาอักษรด้วยแป้งข้าวเหนียว
๒ – ๕ การทาหนังสือเล่มเล็กด้วย
การวาดภาพ ระบายสี และการฉีก
ตัดปะ

๖. เกมการศึกษา
๑. เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
๒. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์แบบอุปมา-อุปไมย
๓. เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน
๔. เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ
๕. เกมพื้นฐานการบวก

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยรักการอ่าน
กิจกรรม
วันที่
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
กลางแจ้ง
1 การเคลื่อนไหว
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
๑. ปั้นดินน้ามันตาม
แนะนาหนังสือเรื่อง รอง เล่นเครื่องเล่นสนาม
เคลื่อนที่ประกอบ
และตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน
จินตนาการ
เท้า..แบบไหนดีนะ และ
เพลง อ่านหนังสือ
๑.๑ การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้ ๒. การประดิษฐ์อักษรจาก
หนังสือเช่นหมีน้อยจะ
การอ่านร่วมกัน
แป้งข้าวเหนียว
ไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัว
อะไรกาลังมา เกี่ยวกับ
ตัวอักษรและพยัญชนะ
ไทย
2 การเคลื่อนไหวร่างกาย ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
๑. ทาภาพด้วยการประดิษฐ์ ๒. มุมสร้างสรรค์ จัด
เล่นน้า เล่นทราย
ไปในทิศทาง ระดับ
และตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน
จากสิ่งต่างๆ
วางอุปกรณ์ การวาด
และพื้นที่อย่างอิสระ ๒. การทาหนังสือเล่มเล็ก
๒. ทาภาพด้วยการ ฉีก ตัดปะ ภาพ ระบายสี การฉีก
๓. การอ่านร่วมกัน
๓. การทาหนังสือเล่มเล็ก
ตัด ปะและการจัดทา
หนังสือเล่มเล็ก
3

การเคลื่อนไหว
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
เคลื่อนที่เชิงสร้างสรรค์ และตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน
ประกอบอุปกรณ์
๒. การทาหนังสือเล่มเล็ก
๓. การเล่นเกมทางภาษาและ
กิจกรรมรักการอ่าน

๑. ทาภาพด้วยการประดิษฐ์ มุมบทบาทสมมติ จัด
จากสิ่งต่างๆ
วางหุน่ ถุงมือต่างๆ
๒. ทาภาพด้วยการ ฉีก ตัดปะ
๓. การทาหนังสือเล่มเล็ก

เล่นน้า เล่นทราย

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่มีเสียง
พยัญชนะต้นเหมือนกัน

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
แบบอุปมา-อุปไมย

เกมจับคู่ภาพที่มีเสียง
สระเหมือนกัน

วันที่ เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์

เล่นตามมุม

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

4

การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่เลียนแบบ
ท่าทาง สัตว์ต่างๆใน
นิทาน เจ้าหมูขี้โม้

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
และตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน
๒. การทาหนังสือเล่มเล็ก
๓. การเล่นเกมทางภาษาและ
กิจกรรมรักการอ่าน

๑. ทาภาพด้วยการประดิษฐ์ มุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม
จากสิ่งต่างๆ
๒. ทาภาพด้วยการ ฉีก ตัดปะ
๓. การทาหนังสือเล่มเล็ก

เกมขุดคุ้ยตะลุยโลก

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ

5

การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่แสดงท่าทาง
เป็นผู้นา และผู้ตาม

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือ
และตัวหนังสือ จากหนังสือนิทาน
๑.๑ การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้
การอ่านร่วมกัน
๑.๒ การอ่านแบบชี้แนะ
๑.๓ การอ่านอิสระ
๔. การนับและแสดงจานวน ๑ - ๑๙
๕. พื้นฐานการบวก

๑. ทาภาพด้วยการประดิษฐ์ มุมประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๔ มุม
จากสิ่งต่างๆ
๒. ทาภาพด้วยการ ฉีก ตัดปะ
๓. การทาหนังสือเล่มเล็ก

การวิ่งเปี้ยวนับลูก
บอลด้วยห่วง

เกมพื้นฐานการบวก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้
การประสาน
สัมพันธ์กล้ามเนื้อ
และทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี
(๔) การร้องเพลง

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้

(๓) การฟังเพลง
นิทาน
(๔) การพูดแสดง
ความคิดเห็น
ความรู้สึกและความ
ต้องการ

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ จากหนังสือ
นิทาน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เพลงอ่านหนังสือ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. เครื่องเคาะจังหวะ
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูร้องเพลง อ่านหนังสือ ให้เด็กฟัง ๑ รอบ
และให้ร้องตาม ๑ รอบ รอบต่อๆไปร้องพร้อมกัน
และให้เด็กแสดงท่าทางประกอบเพลง
๓. ทาตามข้อ ๒ ซ้าอีก 4 - 5 ครั้ง
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
และทรงตัว

๑. ครูนาหนังสือนิทานจากหน่วยการเรียนรู้
ที่ผ่านมา เช่นหมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา นามาเรียงบน
โต๊ะหรือกระดานขาตั้ง และนาหนังสือนิทานเรื่อง
รองเท้า..แบบไหนดีนะ

สังเกต
๑. การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การกล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล

๑. หนังสือนิทานเรื่อง
รองเท้า..แบบไหนดีนะ
๒. แถบประโยคที่นามา
จากหนังสือ จานวน
๒ หน้า ในแต่ละเรื่อง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. พูด และ
แสดงออกได้อย่าง
คล่องแคล่ว
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การรอจังหวะที่ ๒.การอ่านหนังสือนิทาน
เหมาะสมในการพูด โดยใช้การอ่านร่วมกัน
(๑๗) การคาดเดา คา
วลีหรือประโยค ที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน
(๑) การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑.๑ ครูอ่านนิทานเรื่องรองเท้า..แบบไหนดีนะ
จนจบและอ่านอีกรอบพร้อมเด็กด้วยการอ่าน
ร่วมกัน
๒. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้แต่ละ
กลุ่มเลือกหนังสือที่ชอบนามาอ่านร่วมกันโดยเปิด
และชี้คาตามเสียงอ่าน ครูให้คาแนะนา
๓. เมื่ออ่านจบเล่มแล้ว ให้ทุกกลุ่มเลือกแถบ
ประโยคที่ตรงกับข้อความในหนังสือมาเรียงให้
ตรงหน้าหนังสือ(จานวน ๒ หน้า)
๔. ครูเดินตรวจสอบความถูกต้องของแถบประโยค
และหน้าหนังสือทีละกลุ่ม จากนั้นให้เด็กทั้งกลุ่ม
ช่วยกันอ่านแถบประโยคที่เลือกมา
๕. ใครเขียนชื่อตนเองได้ อาสาสมัครออกมาเขียน
ชื่อตนเองและอ่านให้เพื่อนฟัง
๖. ให้เด็กช่วยกันอ่านว่าชื่อเพื่อนมีพยัญชนะ
อะไรบ้าง
๗. ครูและเด็กทบทวนพยัญชนะต้นชื่อองตนเอง
และเราจะไปทาอักษรชื่อของเรากัน

๓. หนังสือที่เคยอ่าน
มาแล้ว เช่นหมีน้อยจะไป
โรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและ
ตัวอะไรกาลังมา

การประเมินพัฒนาการ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. สร้างผลงานศิลปะ
อย่างอิสระเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้
๒. อธิบายการทางาน
ที่เกิดขึ้นของตนเองได้
สอดคล้องกับผลงาน
ด้วยตนเอง
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายจนสาเร็จ
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองอย่างสม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๓) การปั้น

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
เด็กเลือกทากิจกรรมที่สนใจ ๑ อย่าง
๑. กิจกรรมปั้นดินน้ามันตามจินตนาการ
๑.๑ ให้เด็กปั้นดินน้ามันเป็นเส้นยาว แล้วนามา
ขดเป็นตัวอักษรพยัญชนะต้นของตน
๒. การประดิษฐ์อักษรจากแป้งข้าวเหนียว
๒.๑ ให้เด็กผสมสีแป้งข้าวเหนียวตามสีที่ชอบ
และปั้นตามขนาดที่ชอบนามาประดิษฐ์พยัญชนะ
ต้นชื่อของตนหรืออักษรที่ชอบตามต้องการ รอให้
แป้งแห้ง
๒.๒ จับกลุ่มตามสมัครใจนาผลงานมาประกอบ
คาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
๒.๓. เด็กเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องรองเท้า..
แบบไหนดีนะ หมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา และหนังสือ
อื่นเกี่ยวกับการรักการอ่านให้เพียงพอกับเด็ก
เด็กสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คนละ ๑ เล่ม
และคืนทุกวันเพื่อยืมเล่มใหม่

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ดินน้ามัน
๒. แป้งข้าวเหนียว

สังเกต
๑. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองต่อ
ผู้อื่น
๒. อธิบายการทางานที่
เกิดขึ้นของตนเอง
สอดคล้องกับผลงาน

๑. อุปกรณ์ตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. ลูกบาศก์ไม้หรือ
กระดาษ ขนาดต่างๆ
ประมาณ ๑๐ ลูก

สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
วาดภาพ และฉีกตัดปะ และอุปกรณ์การทา
หนังสือเล่มเล็ก
๑.๓ มุมบล็อก วางบล็อกใหญ่ขนาดต่างๆกัน
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์ วางอุปกรณ์ของจริงเกี่ยวกับ
ระดับและทิศทางและสื่อที่เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด
ต่างๆกันเพื่อเพิ่มการสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายจนสาเร็จ
๒. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม

(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย

๑. ครูพาเด็กไปสนามเล่น ทบทวนกติกาในการ
เล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๒. ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นอย่างอิสระ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
สนาม ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่นและทากิจกรรม
พร้อมกับผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
๑. จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไปได้
๒. จาแนกและจัด
กลุ่มจานวนของสิ่ง
ต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๒) การจับคู่
เกมจับคู่ภาพที่มี
การเปรียบเทียบสิ่ง
เสียงพยัญชนะ
ต่าง ๆ
เหมือนกัน
(๕) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูแนะนาและอธิบายการเล่นเกมจับคู่ภาพที่มี ๑. เกมจับคู่ภาพที่มีเสียง สังเกต
เสียงพยัญชนะเหมือนกัน
พยัญชนะเหมือนกัน
การเล่นเกมจับคู่ภาพที่มี
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม ๒. เกมทีเ่ คยเล่นมาแล้ว เสียงพยัญชนะเหมือนกัน
ใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆได้
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓)การฟังเพลง
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. กลองหรือเครื่องเคาะ
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ จังหวะ
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที ๒. เพลงบรรเลง
2. ครูเปิดเพลงบรรเลง ให้เด็กๆ เคลื่อนไหว
ร่างกายไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่อย่างอิสระ
ไปรอบห้องพร้อมดนตรี เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
เด็กหยุดอยู่กับที่และบอกว่าตนเคลื่อนที่อย่างไร
3. เริ่มเพลงใหม่ให้เปลี่ยนท่าทางใหม่ ทาเช่นนี้
4 - 5 ครั้งหรือจนกว่าจะครบกาหนดเวลา
4. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆได้ ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. สื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมายได้
๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ตามบรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การพูดแสดงความคิด ๑. การทาหนังสือ
ความรู้สึก และความ
เล่มเล็ก
ต้องการ
๒. ส่วนประกอบ
(๕) การพูดกับผู้อื่น
ของหนังสือ
เกี่ยวกับประสบการณ์ของ ๓. คิดเค้าโครง
ตน หรือพูดเล่าเรื่องราว เรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง
๓.๑ ตัวละคร
(๑๙) การเห็นแบบอย่าง
๓.๒ ฉาก
ของการเขียนที่ถูกต้อง
๓.๓ เหตุการณ์
(๒๐) การเขียนร่วมกัน
สาคัญ
ตามโอกาสและการเขียน ๓.๔ เหตุการณ์
อิสระ
ตอนจบ
(๒๑) การเขียนคาที่มี
4. การอ่าน
ความหมายกับตัวเด็ก/คา ร่วมกัน
คุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะนาเด็กว่า หนังสือที่เด็กอ่านจะเป็น
เรื่องราว มีตัวละคร ฉากในเรื่อง เหตุการณ์สาคัญ
และตอนจบเรื่อง ครูยกตัวอย่างจากหนังสือนิทาน
ที่เด็กเคยอ่านมาแล้ว เช่นหมีน้อยจะไปโรงเรียน
นมจากเต้า เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา
และเรื่องรองเท้า..แบบไหนดีนะ
๒. การทาหนังสือนิทานเล่มเล็กต้องรู้
ส่วนประกอบ ของหนังสือ มีปกหน้า ปกในปก
หลัง บอกชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ และมี
เรื่องราว
๓. คิดเค้าโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก เหตุการณ์
เริ่มต้น เหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์ตอนจบ
๔. เด็กคิดเค้าโครงเรื่อง ชื่อนิทานและคิดภาพปก
ครูให้เด็กออกมาเล่าทีละคน ว่าจะทานิทานเรื่อง
อะไร ครูจดชื่อเด็กและชื่อนิทานลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ท และบอกเด็กว่าเราจะทาภาพปกนิทาน
ในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ให้เด็กแต่ละคน
ลองดูภาพปกจากหนังสือนิทานต่างๆที่มีอยู่ใน
ห้องเรียน

๑. หนังสือนิทาน เช่น
หมีน้อยจะไปโรงเรียน
นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทย
และตัวอะไรกาลังมา
และเรื่องรองเท้า..แบบ
ไหนดีนะ
๒. กระดาษฟลิปชาร์ท

สังเกต
๑. การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความตามบรรทัด

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนได้
๒. ทางานที่ได้รับ
หมอบหมายจน
สาเร็จได้ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

การวาดภาพ
การสร้างภาพ ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๑. นาหนังสือภาพ หนังสือนิทานแบบต่างๆที่เคย
อ่านแล้วมาให้เด็กดู และสังเกตหน้าปกหนังสือแต่
ละเล่ม
๒. ให้เด็กทาหนังสือเล่มเล็กของตนตาม
จินตนาการที่คิดไว้ด้วยการฉีก ตัด ปะ หรือวาด
ภาพระบายสี เริ่มต้นจากทาปกหนังสือ สร้างภาพ
ตามที่คิด
เรื่องไว้
๓. เมื่อทาเสร็จแล้วเด็กนาเสนอผลงานด้วยการ
เล่าเรื่องจากภาพ
๔. ครูเขียนชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่งให้เด็กนาไป
เขียนตามแบบ และนาไปเก็บที่แสดงผลงาน

๑. กระดาษสาหรับ
วาดเขียน
๒. กระดาษสีต่างๆ
๓. กาว กรรไกร
๔. ดินสอสี หรือสีเทียน
๕. กระดาษฟลิปชาร์ท

สังเกต
๑. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
๒. การทางานที่ได้รับ
หมอบหมายสาเร็จด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องรองเท้า..
แบบไหนดีนะ หมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา และหนังสือ
อื่นเกี่ยวกับการรักการอ่านให้เพียงพอกับเด็ก
เด็กสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คนละ ๑ เล่ม
และคืนทุกวันเพื่อยืมเล่มใหม่
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
วาดภาพ และฉีกตัดปะ และอุปกรณ์การทา
หนังสือเล่มเล็ก
๑.๓ มุมบล็อก วางบล็อกใหญ่ขนาดต่างๆกัน
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์ วางอุปกรณ์ของจริงเกี่ยวกับ
ระดับและทิศทางและสื่อที่เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด
ต่างๆกันเพื่อเพิ่มการสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
๑. อุปกรณ์ตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. ลูกบาศก์ไม้หรือ
กระดาษ ขนาดต่างๆ
ประมาณ ๑๐ ลูก

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ
๒. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน การเตะ
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง

เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่
จับคูแ่ ละ
การเปรียบเทียบ และ
เปรียบเทียบความ การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้น
ไปได้

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูพาเด็กไปสนาม ทบทวนข้อตกลง เล่นน้าเล่นทราย และแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่น
ทราย และแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. ครูให้เด็กเลือก เล่นน้า เล่นทราย ตามความ
สนใจ
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
อุปกรณ์ และทาความสะอาดตนเอง กลับเข้า
ห้องเรียน

เกมจับคู่ภาพ
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพ
สัมพันธ์แบบอุปมา- สัมพันธ์แบบอุปมา-อุปไมย
อุปไมย
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
ใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. บ่อทราย
๒. บ่อน้า
๓. สนามเล่น
๔. อุปกรณ์ในการเล่นน้า
เล่นทราย เช่น วัสดุจม
ลอย พลั่วตักทราย

สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์
แบบอุปมา-อุปไมย

สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพ
สัมพันธ์แบบอุปมา-อุปไมย

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
๑. เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
กับที่
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน ๒. หนังสือนิทาน
๑.เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ (๒) การเคลื่อนไหว
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
ต่างๆในมุม
เชิงสร้างสรรค์
เคลื่อนที่
๒. ให้เด็กเลือกหนังสือจากมุมประสบการณ์มาคนละ ประสบการณ์
ประกอบอุปกรณ์ ได้ (๓) การเคลื่อนไหว
๑ เล่ม ครูเคาะจังหวะให้สัญญาณให้เด็กๆ เคลื่อนที่
๒.พูด และแสดงออก พร้อมอุปกรณ์
อย่างอิสระไปรอบห้องพร้อมยกหน้าปกหนังสือของ
ได้อย่างคล่องแคล่ว
ตนเอง ให้เพื่อนดูเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้จับคู่
เหมาะสมตาม
พร้อมนั่งลงและให้บอกว่าหนังสือของคู่ตนเองมี
สถานการณ์
พยัญชนะตัวใดเหมือนกัน
๓. ทาเช่นนี้อีก 4 - 5 ครั้ง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
จับกลุ่ม ๓ - ๔ คนไม่ซ้าคนเดิม ทาเช่นเดียวกัน
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
กิจกรรมเสริม
(๑) การปฏิบัติตนใน ๑. ความรู้พื้นฐาน ๑. เด็กแต่งนิทานเล่มเล็ก ต่อจากเมื่อวันที่
๑. ลูกเต๋าอักษร
ประสบการณ์
ความเป็นคนไทย
เกี่ยวกับหนังสือและ ๒ ตามที่เด็กคิดเค้าโครงเรื่องไว้ ว่ามีเหตุการณ์สาคัญ ๒. หนังสือนิทาน
๑. สื่อสาร สนทนา
(๑๐) การอ่านหนังสือ ตัวหนังสือ จาก
อะไรบ้าง และเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง ครูเขียนตามที่ เรื่องเจ้าหมูขี้โม้
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ภาพ นิทาน
หนังสือนิทาน
เด็กเล่าลงในกระดาษบัตรคาแผ่นเล็กขนาดกว้าง ๓ ๓. บัตรตัวอักษรคา
ความหมายได้
หลากหลายประเภท ๒. การทาหนังสือ นิ้ว สูง ๑.๕ นิ้ว ให้เด็กเขียนตามแบบ ไม่เน้นการ
ในเรื่องเจ้าหมูขี้โม้
๒. เล่าเรื่องเป็น
รูปแบบ
เล่มเล็ก
เขียนที่ถูกต้องแต่ให้เด็กเห็นว่าเรื่องเล่าสามารถเขียน 4. กระดาษและ
ประโยคอย่างต่อเนื่อง (๑๓) การสังเกตทิศ
๓. การเล่นเกมทาง ให้คนอื่นเข้าใจได้
ปากกา
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทางการอ่านตัวอักษร ภาษาและกิจกรรม
คา และข้อความ
รักการอ่าน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่วและการปฏิบัติ
ตามคาสั่งและข้อตกลง

สังเกต
๑. การสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบอย่างเข้าใจ
ความหมาย
๒. การเล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
๓.ค้นหาคาตอบข้อ
(๑๔) การอ่านและชี้
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธี ข้อความโดยกวาด
ที่หลากหลายด้วย
สายตาตามบรรทัดจาก
ตนเองได้
ซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑.สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
๒.ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก การ
ตัด การปะ
(๑๙)การเห็นแบบอย่าง
ของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและการ
เขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย

กิจกรรมการเรียนรู้
๓. ครูพาเด็กสารวจเสียงจากนิทานของแต่ละคนออก
เสียงอย่างไรบ้าง เสียงของใครเหมือนกันมีเสียง
เดียวกัน
๔. ครูเขียนคาที่ถูกต้องที่มีเสียงสระเหมือนกันและ
นาไปใส่ในลูกเต๋าอักษรให้เด็กอ่านและจับคู่เสียงทา
เช่นนี้ประมาณ ๔ - ๕ คา
๕. นาคาที่ได้เรียนรู้ มาอ่านพร้อมกันและเก็บไว้ ใน
คลังคาของห้องเรียน
การวาดภาพ
การสร้างภาพ ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๑.ให้เด็กสร้างภาพนิทานเล่มเล็กของตนต่อจากเมื่อ
วันที่ ๒ ตามความคิดจินตนาการที่คิดและเล่าไว้
๒.ให้เด็กเล่าเรื่องที่ตนเองสร้างภาพ ครูเขียนอักษรให้
เด็กเป็นแบบ ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตาม และ
นาไปเขียนตามแบบที่ภาพของตนและนาไปเก็บที่
แสดงผลงาน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ
๓. การค้นหาคาตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่
หลากหลายด้วยตนเอง

๑.กระดาษสาหรับ
วาดเขียน
๒. กระดาษสีต่างๆ
๓. กาว กรรไกร
๔.ดินสอสี หรือสี
เทียน

สังเกต
๑.การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตน
๒.การใช้สิ่งของเครื่องใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องรองเท้า..
แบบไหนดีนะ หมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา และหนังสือ
อื่นเกี่ยวกับการรักการอ่านให้เพียงพอกับเด็ก
เด็กสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คนละ ๑ เล่ม
และคืนทุกวันเพื่อยืมเล่มใหม่
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
วาดภาพ และฉีกตัดปะ และอุปกรณ์การทา
หนังสือเล่มเล็ก
๑.๓ มุมบล็อก วางบล็อกใหญ่ขนาดต่างๆกัน
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์ วางอุปกรณ์ของจริงเกี่ยวกับ
ระดับและทิศทางและสื่อที่เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด
ต่างๆกันเพื่อเพิ่มการสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
๑. อุปกรณ์ตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. ลูกบาศก์ไม้หรือ
กระดาษ ขนาดต่างๆ
ประมาณ ๑๐ ลูก

การประเมินผล
สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. สารวจ ตั้งคาถาม
เพื่อค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ
ตามวิธีการของ
ตนเองได้
๒. เคลื่อนไหว
ร่างกายในกิจกรรม
ต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ครูพาเด็กไปสนาม ทบทวนข้อตกลง เล่นน้าเล่นทราย และแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า เล่น
ทราย และแจกอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม
๒. ครูให้เด็กเลือก เล่นน้า เล่นทราย โดยสลับการ
เล่นจากเมื่อวันที่ ๒
๓. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บทาความสะอาด
อุปกรณ์ และทาความสะอาดตนเอง กลับเข้า
ห้องเรียน

๑. บ่อทราย
๒. บ่อน้า
๓. สนามเล่น
๔. อุปกรณ์ในการเล่นน้า
เล่นทราย เช่น วัสดุจม
ลอย พลั่วตักทราย

สังเกต
๑. การสารวจ ตั้งคาถาม
เพื่อค้นหาคาตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในกิจกรรมต่างๆอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
๑. เล่นเกมจับคู่ภาพ
ที่มีเสียงสระ
เหมือนกันได้
๒. จาแนกและจัด
กลุ่มจานวนของสิ่ง
ต่างๆได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่
เกมจับคู่ภาพที่มี
การเปรียบเทียบ และ
เสียงสระเหมือนกัน
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
(๕) การคัดแยก การจัด
กลุ่มและการจาแนกสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพที่
มีเสียงสระเหมือนกัน
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
ใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
เกมจับคู่ภาพที่มีเสียง
สระเหมือนกัน

การประเมินผล
สังเกต
การเล่นเกมจับคู่ภาพที่มี
เสียงสระเหมือนกัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัว
ได้

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว อยู่
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
กับที่
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ กลอง
(๒) การเคลื่อนไหว
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที ๒. เพลงบรรเลง
เคลื่อนที่
๒. ให้เด็กเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เลียนแบบท่าทาง
(๑) การเคลื่อนไหวโดย
สัตว์ต่างๆที่มีในนิทานเรื่อง รองเท้า แบบไหนดีนะ
ควบคุมตนเองไปใน
ไปพร้อมเพลงบรรเลงตามจังหวะช้า เร็วถ้าได้ยิน
ทิศทาง ระดับ และ
สัญญาณหยุดด้วยเสียงกลองให้ส่งเสียงร้องเป็น
พื้นที่
สัตว์ตัวนั้น
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
๓. ทาตามข้อ ๒ ซ้าอีก 4 - 5 ครั้ง
เสียงเพลงและดนตรี
๔. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ

สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
แสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้การ
ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
และทรงตัว

กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ
ตามบรรทัดได้
๒. สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์
หรือตัวหนังสือที่พบ

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศ
ทางการอ่านตัวอักษร
คา และข้อความ
(๑๗) การคาดเดาคา
วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้าๆกันจาก
นิทาน

สังเกต
๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความตามบรรทัด
๒. การสนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น
๓. การตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลที่

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหนังสือและ
ตัวหนังสือ จาก
หนังสือนิทาน
๒. การทาหนังสือ
เล่มเล็ก

๑. ครูทบทวนการทาหนังสือนิทานเล่มเล็กต่อจาก
วันที่ ๓ โดยการอ่านตั้งแต่ปกหน้า เนื้อเรื่องนิทาน
ถึงวันที่ ๓ เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องและคิดเนื้อ
เรื่องเหตุการณ์ตอนจบต่อได้
๒. ครูเดินดูเด็กทีละคน ให้กาลังใจ ให้คาแนะนา
สาหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ
๓. เด็กทางานอย่างอิสระ เมื่อเสร็จแล้วเล่าให้ครู
ฟังครูเขียนเรื่องตามที่เด็กเล่าลงในกระดาษ
เพื่อให้เด็กเขียนตามแบบลงในนิทาน
๔. เด็กจับคู่เล่านิทานกับเพื่อน ผลัดกันอ่านโดยชี้

๑. หนังสือนิทานเรื่อง
เจ้าหมูขี้โม้
๒. แถบประโยคจาก
หนังสือนิทานเรื่องเจ้า
หมูขี้โม้
๓. รูปตุ๊กตา ๓ - ๔ตัว
ประกอบแถบประโยคให้
เลื่อนไปมาได้
๔. อุปกรณ์ในห้องเรียน

การประเมินผล

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เห็นสม่าเสมอ
๓. ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๙) การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการการ
แก้ปัญหา

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. การสร้างผลงาน
ศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนได้
๒. แสดงอารมณ์ความ
พอใจในผลงานของตน
ได้
๓. ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจได้

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
(๒๐) การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและการ
เขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคาที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย
(๑๙) การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการการ
แก้ปัญหา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

คาตามเสียงอ่าน (ไม่เน้นความถูกต้อง แต่สังเกต
การอ่านคาพร้อมชี้หรือกวาดตามองข้อความ
๕. นาไปสร้างภาพในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

การวาดภาพ
การสร้างภาพ ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
๑. เด็กสร้างนิทานของตนตามความคิด
จินตนาการ จนจบเรื่อง (ต่อเนื่องจากกิจกรรม
เสริมประสบการณ์)
๒. ให้เด็กเล่าเรื่องที่ตนเองสร้างภาพ ครูอ่านให้
เด็กฟัง เด็กอ่านตาม และนาไปเขียนตามแบบที่
ภาพของตน
๓. เด็กนานิทานของตนให้เพื่อนดูและชื่นชม
ผลสาเร็จของงาน ช่วยเสนอแนะ พร้อมที่จะแสดง
จริงในวันต่อไป

การประเมินผล
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

๑. กระดาษสาหรับ
วาดเขียน
๒. กระดาษแก้วสีต่างๆ
๓. กาว กรรไกร
๔. แบบหุ่นเงา เรื่องเจ้า
หมูขี้โม้
๕. ไม้เหลากลม หรือ
ไม้เสียบลูกชิ้น
แบบปลายตัด

สังเกต
๑. การสร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตน
๒. การแสดงอารมณ์ความ
พอใจในผลงานของตน
๓. การตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมายจนสาเร็จ
๒. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองอย่างสม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องรองเท้า..
แบบไหนดีนะ หมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา และหนังสือ
อื่นเกี่ยวกับการรักการอ่านให้เพียงพอกับเด็ก
เด็กสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คนละ ๑ เล่ม
และคืนทุกวันเพื่อยืมเล่มใหม่
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
วาดภาพ และฉีกตัดปะ และอุปกรณ์การทา
หนังสือเล่มเล็ก
๑.๓ มุมบล็อก วางบล็อกใหญ่ขนาดต่างๆกัน
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์ วางอุปกรณ์ของจริงเกี่ยวกับ
ระดับและทิศทางและสื่อที่เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด
ต่างๆกันเพื่อเพิ่มการสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่
๑. อุปกรณ์ตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. ลูกบาศก์ไม้หรือ
กระดาษ ขนาดต่างๆ
ประมาณ ๑๐ ลูก

การประเมินผล
สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

จุดประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
จนสาเร็จ
๒. เคลื่อนไหว
ร่างกายในกิจกรรม
ต่างๆได้ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ
(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง
(๕) การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เกมขุดคุ้ยตะลุยโลก
การเล่นเกมขุดคุ้ยตะลุยโลกแบ่งเด็กเป็น ๒ กลุ่ม
มีผู้ซ่อนสมบัติ และผู้ค้นหาสมบัติ
๑. ผู้ที่เป็นผู้ค้นหาสมบัติ ต้องไปอยูใ่ นระยะไกล
ขณะที่ผู้ซ่อนสมบัติกาลังทางานซ่อนสมบัติ
๒. ต้องกาหนดเขตการซ่อนเพื่อจะหาได้ง่ายขึ้น
๓. เมื่อผู้หาสมบัติ หาได้ครบจะเปลี่ยนเป็นผู้ซ่อน
สมบัติบ้าง
๔. วิธีการเล่นห้ามซ่อนเกินเขตที่กาหนด ผู้ค้นหา
สมบัติ ต้องหาอย่างระมัดระวัง ไม่ให้สมบัติ
เสียหายหรือแตกหัก
๕. เมื่อพบสมบัติให้นับว่ามีเท่าไร สอบถามผู้ซ่อน
ว่าครบหรือไม่
6. เมื่อครบแล้วให้กลุ่มผู้ซ่อนตรวจสอบและนาไป
ทาความสะอาด แล้วจึงกลับมาเป็นผู้หาสมบัติ

๑. สมบัติที่ซ่อนควรให้
เด็กตื่นเต้นเมื่อพบเห็น
เช่นโครงกระดูกต่างๆ
๒. อุปกรณ์ที่ขุดคุ้ยเช่น
แปรงปากแบน
๓. สมบัติควรมี ๒ ชุด
เป็นอย่างน้อยเพื่อ
สลับกันซ่อน

สังเกต
๑. การเล่น ทากิจกรรม
หมากเก็บและการปฏิบัติ
กับผู้อื่น
๒. เคลื่อนไหวร่างกายใน
กิจกรรมต่างๆประสาน
สัมพันธ์และทรงตัว

จุดประสงค์
การเรียนรู้
เกมการศึกษา
๑. จับคูแ่ ละ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยลักษณะ
ที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไปได้
๒. อ่านภาพ
สัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ
ตามบรรทัดได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่
เกมจับคู่ภาพกับ
การเปรียบเทียบและ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
พร้อมบัตร
ตามลักษณะ ความยาว
ตรวจสอบ
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
เรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(๑๓)การสังเกตทิศทางการ
อ่านตัวอักษร คา และ
ข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่ เกม
จับคู่ภาพกับสัญลักษณ์(บัตรคา) พร้อมบัตร
ตรวจสอบ จากนิทานเรื่องรองเท้า แบบไหนดีนะ
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
ใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
จากนิทานเรื่องรองเท้า
แบบไหนดีนะ

สังเกต
๑. การเล่นเกมจับคู่ภาพ
กับสัญลักษณ์(บัตรคา)
พร้อมบัตรตรวจสอบ
๒. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความตามบรรทัด

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๓๔ รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การเคลื่อนไหวอยู่
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
และจังหวะ
กับที่
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ ๒. เพลงอ่านหนังสือ
๑. ปฏิบัติตนเป็น
(๒) การเคลื่อนไหว
ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
ผู้นาและผู้ตามใน
เคลื่อนที่
๒. เด็กจับเป็นกลุ่มวงกลมใหญ่ ร้องเพลงอ่าน
กิจกรรมเคลื่อนไหว (๑) การฟังเพลง การร้อง
หนังสือพร้อมกันและทาท่าทางอิสระประกอบ
และจังหวะได้ด้วย เพลง และการแสดง
เพลง ๑รอบ
ตนเอง
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
๓. ต่อไปให้ผู้นาเข้าไปในกลางวงใหญ่แล้วทาท่า
เสียงดนตรี
ประกอบเพลงเป็นผู้นา เพื่อนๆร้องเพลงและตบ
(๓) การเคลื่อนไหวตาม
มือ ๑รอบ รอบที่ ๒ให้เพื่อนๆทาตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
๔. ทาตามข้อ ๓ ซ้าอีก 4-5 ครั้ง
๕. เด็กนั่งผ่อนคลายสบาย ๆ
กิจกรรมเสริม
(๑๔) การอ่านและชี้
๑. ความรู้พื้นฐาน ๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือจาก
๑. หนังสือนิทานเรื่อง
ประสบการณ์
ข้อความโดยกวาด
เกี่ยวกับหนังสือและ หนังสือภาพ และนิทานที่ใช้อ่านร่วมกัน เช่นหมี เจ้าหมูขี้โม้
๑. อ่านภาพ
สายตาตามบรรทัดจาก ตัวหนังสือ จาก
น้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า เที่ยวเมืองไทยและ
สัญลักษณ์
ซ้ายไปขวา จากบนลง
หนังสือนิทาน
ตัวอะไรกาลังมา รองเท้า..แบบไหนดีนะ
คาพร้อมชี้หรือกวาด ล่าง
๑.๑ การอ่าน
๑.๑ ครูนาหนังสือนิทานที่ใช้อ่านร่วมกัน มาให้
ตามองจุดเริ่มต้นและ (๑๒) การเห็นแบบ อย่าง หนังสือนิทานโดยใช้ เด็กดูทั้งหมด
จุดจบของข้อความ การอ่านที่ถูกต้อง
การอ่านร่วมกัน
๑.๒ จัดเด็กที่สนใจหนังสือเล่มเดียวกัน ให้นั่งกลุ่ม
ตามบรรทัดได้
(๑๙) การเห็นแบบ อย่าง ๑.๒ การอ่านแบบ เดียวกันและฝึกอ่านด้วยกัน ครูให้คาแนะนาที่ละ
๒. เขียนชื่อของ
การเขียนที่ถูกต้อง
ชี้แนะ
กลุ่ม
ตนเองตามแบบ
(๒๑) การเขียนคาที่มี
๑.๓ การอ่านอิสระ ๒. เด็กฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจ คา วลี

การประเมินผล
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกายใน
การเป็นผู้นา ผู้ตาม

สังเกต
๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์
คาพร้อมชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความตามบรรทัด
๒. การเขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
เขียนข้อความด้วยวิธี ความหมายกับตัวเด็ก คา ๑.๔ การเขียนอิสระ หรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทานและเขียนชื่อ
ที่คิดขึ้นเองได้
คุ้นเคย
ตนเองด้านล่าง
๓. นาเสนอผลงานของตน และให้จับคู่คาที่เขียน
เหมือนกัน ได้คู่แล้วให้อ่านออกเสียงพร้อมกัน

สือ่

การประเมินผล

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
๑. อธิบายการ
ทางานที่เกิดขึ้นของ
ตนเองได้สอดคล้อง
กับผลงานด้วยตนเอง
๒. แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

(๕) การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
(๒) การเล่นบทบาท
สมมติ

การจัดนิทรรศการ หนังสือเล่มเล็ก
๑. หนังสือเล่มเล็กของ
๑. ครูและนักเรียนนานิทาน ของตนออกมา
เด็ก
ร่วมกันจัดแสดง และนาแสนอผลงานของตน เล่า
ให้เพื่อนฟังโดยจับคู่กันเล่า และให้บอกเพื่อนว่า
ชอบหนังสือนิทาน ของเพื่อนตรงไหนอย่างไร
๓. เมื่อเพื่อนนาเสนอจบแล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
แสดงความชื่นชมเพื่อน

สังเกต
๑. การอธิบายการทางาน
ที่เกิดขึน้ ของตนเองและ
สอดคล้องกับผลงานด้วย
ตนเอง
๒. การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์

กิจกรรมเล่นตามมุม
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ
๒. ช่วยเหลือและ

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน

มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม
เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ได้แก่
1.๑ มุมหนังสือ วางหนังสือนิทานเรื่องรองเท้า..
แบบไหนดีนะ หมีน้อยจะไปโรงเรียน นมจากเต้า
เที่ยวเมืองไทยและตัวอะไรกาลังมา และหนังสือ

สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่น

๑. อุปกรณ์ตามมุม
ประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
๒. ลูกบาศก์ไม้หรือ
กระดาษ ขนาดต่างๆ
ประมาณ ๑๐ ลูก

จุดประสงค์
การเรียนรู้
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ
๒. ใช้คาถาม
“เมื่อไร” “อย่างไร”
ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

(๓) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๒) การเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(3) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
(๑) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

๑. ห่วงหรือยาง
รถจักรยานยนต์
๒. ลูกบอลสาหรับแต่ละ
กลุ่มจานวนประมาณ
๑๕ - ๒๐ ลูก
๓. ตะกร้ากลุ่มละ ๒ ใบ

สังเกต
๑. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๒. การใช้คาถาม “เมื่อไร”
“อย่างไร” ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

อื่นเกี่ยวกับการรักการอ่านให้เพียงพอกับเด็ก
เด็กสามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้คนละ ๑ เล่ม
และคืนทุกวันเพื่อยืมเล่มใหม่
๑.๒ มุมสร้างสรรค์ จัดวางอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
วาดภาพ และฉีกตัดปะ และอุปกรณ์การทา
หนังสือเล่มเล็ก
๑.๓ มุมบล็อก วางบล็อกใหญ่ขนาดต่างๆกัน
๑.๔ มุมวิทยาศาสตร์ วางอุปกรณ์ของจริงเกี่ยวกับ
ระดับและทิศทางและสื่อที่เป็นทรงลูกบาศก์ขนาด
ต่างๆกันเพื่อเพิ่มการสังเกตสิ่งต่าง ๆ จากมุมมอง
ที่ต่างกัน
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
การวิ่งเปี้ยวเก็บลูกบอลด้วยห่วง
๑. แบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มประมาณ ๓ - ๔ กลุ่ม
แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนต่อกัน
๒. กาหนดเขตตะกร้าให้ห่างกันประมาณ ๕ เมตร
ให้ตรงแถวที่เด็กยืน เด็กยืนด้านหลังตะกร้าเปล่า
พร้อมห่วง
๓. เมื่อเริ่มเล่นให้เด็กถือห่วงวิ่งไปวางหน้าตะกร้า
ที่มีลูกบอล หยิบลูกบอลครั้งละ ๒ ลูกหรือ ๓ ลูก
แล้วแต่จะตกลงกัน วางลงในห่วง แล้วให้ลากห่วง

จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

ที่มีลูกบอลกลับไปจนถึงเพื่อน โดยไม่ให้ลูกบอล
หลุดจากห่วง
๔. เมื่อถึงตะกร้าเพื่อนคนต่อไปช่วยหยิบลูกบอล
ใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว จึงส่งห่วงให้เพื่อนวิ่งต่อไป
๕..เมื่อวิ่งครบแล้วให้เด็กไชโยพร้อมกันแล้วนั่งลง
๖.เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้นับลูกบอลว่าแต่ละกลุ่ม
มีเท่าไร ก่อนจะเริ่มเล่นกันใหม่
เกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่ม
จานวนของสิ่งต่างๆ
ได้

(๘) การนับและแสดง
จานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
(๕) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

เกมพื้นฐานการบวก ๑. ครูแนะนาและสาธิตวิธีการเล่นเกมใหม่
๑๔ - ๑๙
เกมพืน้ ฐานการบวก ๑๔ - ๑๙
๒. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้เด็กเล่นเกม
ใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว สลับหมุนเวียนกัน
๓. เมื่อครบกาหนดเวลา ครูนาเด็กสนทนาบอก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่เล่น
๔. ครูให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

เกมพื้นฐานการบวก
๑๔ - ๑๙

สังเกต
๑. การเล่นเกมพื้นฐาน
การบวก ๑๔ - ๑๙
๒. จาแนกและจัดกลุ่ม
จานวนของสิ่งต่างๆ

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ – สกุล
๑5. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

๑4. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคม
๑3. อ่านภาพสัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัดได้

๑2. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

๑1. สื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามในกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

9. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ

ด้านอารมณ์
8.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

7.ทางานที่ได้รับหมอบหมายจนสาเร็จได้ด้วยตนเอง

6. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ดว้ ยตนเองสม่าเสมอ

ด้านร่างกาย

5.แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๓.พูด และแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมตาม
สถานการณ์

๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

๑. เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆอย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยที่ 34 รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ – สกุล
๒3. ใช้คาถาม “เมื่อไร” “อย่างไร” ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

๒2. สารวจ ตั้งคาถาม เพื่อค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง
ได้

๒1. สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็นสม่าเสมอ

20. เคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

๑9. การสร้างผลงานศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึกของตนได้

๑8. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้

๑7. อธิบายการทางานที่เกิดขึ้นของตนเอง
ได้สอดคล้องกับผลงานด้วยตนเอง

๑6. จาแนกและจัดกลุ่มจานวนของสิ่งต่างๆ
ได้มากกว่า สองลักษณะขึ้นไป
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กหน่วยที่ 34 รักการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

คาอธิบาย
ระดับ

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลางระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๑5. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยลักษณะทีส่ ังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

๑4. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเองได้

๑3. อ่านภาพสัญลักษณ์ คาพร้อมชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบของข้อความตามบรรทัดได้

๑2. เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้

๑1. สื่อสาร สนทนาโต้ตอบอย่างเข้าใจความหมาย

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามในกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

9. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายจน
สาเร็จ

ด้านอารมณ์
8.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม

7.ทางานที่ได้รับหมอบหมายจนสาเร็จได้ด้วยตนเอง

6. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ดว้ ยตนเองสม่าเสมอ

5.แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๓.พูด และแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมตาม
สถานการณ์

๒. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตนเองต่อผู้อื่นได้

๑. เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่างๆอย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.
คาอธิบาย
ชื่อ – สกุล

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ ๒
ปานกลาง
ระดับ ๑
ต้องส่งเสริม

๒3. ใช้คาถาม “เมื่อไร” “อย่างไร” ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

๒2. สารวจ ตั้งคาถาม เพื่อค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง
ได้

๒1. สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็นสม่าเสมอ

20. เคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางตาม
เสียงดนตรีโดยใช้การประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อและทรงตัวได้

๑9. การสร้างผลงานศิลปะอย่างอิสระเพื่อ
สื่อสารความคิดความรู้สึกของตนได้

๑8. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้

๑7. อธิบายการทางานที่เกิดขึ้นของตนเอง
ได้สอดคล้องกับผลงานด้วยตนเอง

๑6. จาแนกและจัดกลุ่มจานวนของสิ่งต่างๆ
ได้มากกว่า สองลักษณะขึ้นไป

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

