
การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หน่วยที่ ๑๓  ของเล่น ของใช้ ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 

 
รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ๑. ของใช้ในห้องเรียน 
๒. ของเล่นในห้องเรียน 
๓. การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี 
๔. การเก็บของเล่นเข้าที่ 

๑. การแยกของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม 
๒. ลักษณะของเล่นของใช้ 
๓. การเก็บของเล่นของใช้ 
๔. การปฏิบัติตนในการเล่น 
๕. การใช้วัสดุและของเล่นของใช้อย่าง  

คุ้มค่า 

๑. การรู้จักของเล่นของใช้ 
๒. การรู้จักของเล่นของใช้ 
    - การจ าแนกและจัดกลุ่มของเล่นของ  

ใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต 
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่นและวิธี     

ป้องกันอันตราย 
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้และวิธี 

ป้องกันอันตราย 
๕. การเก็บรักษาของเล่นของใช้ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

มฐ ๑  ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓) 
         ตบช.๒.๒ (๒.๒.๓) 
มฐ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) 
         ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 
มฐ ๖  ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑) 
มฐ ๙  ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑) 
         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑) 
มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒) 
 
 
 
 

มฐ ๑   ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒   ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓) 
          ตบช  ๒.๒ (๒.๒.๑) 
มฐ ๔   ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 
มฐ ๕   ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑) 
มฐ ๖   ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑) 
          ตบช ๖.3 (๖.๓.๑) 
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) 
          ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓) 
  

มฐ ๑  ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑) 
มฐ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓) 
         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑) 
มฐ ๓   ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑) 
มฐ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓) 
มฐ ๕  ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑) 
มฐ ๖  ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑) 
         ตบช ๖.๓ (๖.๓.๑) 
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) 
          ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๓) 



รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑) 

ประสบการณ์ส าคัญ ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๑.๑.๒ (๕) การหยิบจับและการร้อยวัสดุ 
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน    
              ชีวิตประจ าวัน 
         (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง  

ปลอดภัย 
 
 
 
 
อารมณ์ 
๑.๒.๔ (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง   

/ดนตรี 
         (๕) การท างานศิลปะ 
 
 
สังคม 
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี 

ของห้องเรียน 
        (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
 
 
 

ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
         (๓) การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
         (๕) การหยิบจับและการใช้กรรไกร 
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน     
              ชีวิตประจ าวัน 
         (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง 

ปลอดภัย 
 
 
 
อารมณ์ 
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ 
             ตนเองและผู้อ่ืน 
        (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง /    
             ดนตรี 
        (๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
สังคม 
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ 
              อย่างคุ้มค่า 
        (๓) การท างานศิลปะท่ีน าสิ่งของที่

ใช้แล้ว น ากลับมาประดิษฐ์
ใหม่ 

๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี 

ร่างกาย 
๑.๑.๑ (๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๑.๑.๒ (๒) การเขียนภาพและการเล่น   

กับสี 
         (๓) การปั้น 
         (๕) การหยิบจับ และการใช้

กรรไกร การตัด การปะ 
๑.๑.๔ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน 
              ชีวิตประจ าวัน 
         (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง 

ปลอดภัย 
อารมณ์ 
๑.๒.๔ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของ    
              ตนเองและผู้อ่ืน 
         (๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง  

/ดนตรี 
 
สังคม 
๑.๓.๒ (๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ 
              อย่างคุ้มค่า 
         (๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือ 
              สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ 

ซ  า 
๑.๓.๔ (๑) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี 



รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
 
 
 
 
สติปัญญา 
๑.๑.๔ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม 

ค าแนะน า 
        (๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้อง    

จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
        (๔) การพูดและแสดงความคิด  

ความรู้สึกและความต้องการ 
 
 
๑.๔.๒ (๑) การสังเกตลักษณะสิ่งต่าง ๆ 

และใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม     

ของห้องเรียน 
         (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
 
๑.๓.๕ (๒) การเล่นร่วมกันกับผู้อื่น 
สติปัญญา 
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม 

ค าแนะน า 
         (๓) การฟังเพลง  ค าคล้องจอง     
              หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
      (๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่าน 

ที่ถูกต้อง 
      (14) การอ่านและชี ข้อความ        

โดยกวาดสายตาตามบรรทัด 
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 

๑.๔.๒ (๕) การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

         (๖) การต่อชิ นเล็กเติมในชิ นใหญ่ 
ให้สมบูรณ์ 

         (๗) การต่อเติมและการสร้าง  
แบบรูป  

         (๘) การนับและแสดงจ านวน 
        (๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ  

สิ่งต่างๆ      

ของห้องเรียน 
         (๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๗ (๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 
สติปัญญา 
๑.๔.๑ (๒) การฟังและปฏิบัติตาม  

ค าแนะน า 
         (๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้อง 

จองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
        (๔) การพูดและแสดงความคิด    
             ความรู้สึกและความต้องการ 
        (๕) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ 

ประสบการณ์ของตนเอง 
        (๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน 

การพูด             
       (๑๒) การเห็นแบบอย่างของ               

การอ่านที่ถูกต้อง 
๑.๔.๒ (๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม                  

และการจ าแนกสิ่งต่างๆ             
ตามลักษณะและ    

              รูปร่าง รูปทรง 
         (๘) การนับและแสดงจ านวน 
        (๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ              

สิ่งต่าง ๆ    
 ๑.๔.๓.  จินตนาการและความคิด 



รายการ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
สร้างสรรค ์

        (๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านศิลปะ 

คณิตศาสตร ์ ๑. นับปากเปล่า ๑ - ๕  
๒. นับแสดงจ านวน ๑ - ๔ 

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๑๐ 
๒. นับแสดงจ านวน ๑ - ๕ 
๓. จ าแนก จัดกลุ่มรูปทรงและรูปร่าง 

เรขาคณิต 
๔. แบบรูป (ตามแบบ) 

๑. นับปากเปล่า ๑ - ๒๐ 
๒. นับและแสดงจ านวน ๑ - ๘ 
๓. จ าแนก จัดกลุ่ม รูปทรง และรูปร่าง 

เรขาคณิต  
๔. แบบรูป (ตามแบบ)  

วิทยาศาสตร์ ทักษะการออกแบบ 
 

๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง  
รูปทรง 

๒. จัดท าข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูล 

๑. ทักษะการออกแบบโดยใช้รูปร่าง  
รูปทรง 

๒. จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ 

๑. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๒. การฟังเพลง  ค าคล้องจอง 
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ 
    ความต้องการ 
๔. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง 
 
 

๑. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๒. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง 
๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง 
๔. การอ่านและชี เนื อเพลง นิทาน                     

ค าคล้องจองโดยกวาดสายตาตาม
บรรทัดจากซ้ายไปขวา 

     จากบนลงล่าง 
 
 

๑. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๒. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจองหรือ 
    เรื่องราวต่างๆ 
๓. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและ  

ความต้องการ 
๔. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ 

ของตนเองหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

๕. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๖. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่    

ถูกต้อง 
 

 



                                           หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

แนวคิด 

 การรู้จักของเล่นและของใช้ในห้องเรียน ของใช้ที่เป็นของส่วนตัวและส่วนรวม การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนในการเล่นของเล่น
และใช้ของใช้ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ การเก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ การเก็บรักษาของเล่นของใช้ การเล่นของเล่น
และการใช้ของใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พงึประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑  
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัย 

๑. เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้ 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย 

๑. การรู้จักของเล่นและของใช้ 
๒. การรู้จักของเล่นและของใช้ 
การจ าแนกและจัดกลุ่มของเล่น
ของใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต 
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่น 
และวิธีป้องกันอันตราย 

๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้ 
และวิธีป้องกันอันตราย 

๕. การเก็บรักษาของเล่น     
ของใช้ 

มาตรฐานที่ ๒  
กล้ามเนื อใหญ่ และ
กล้ามเนื อเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 
 
 
 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

๒. วิ่งหลบหลีก        
สิ่งกีดขวางขณะพา    
ลูกบอลใส่ตะกร้าได้ 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 

 



มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พงึประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ๒.๒ ใช้มือ ตา-
ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้ 

๓. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื อเล็ก  
(๒) การเขียนภาพและการเล่น
กับสี 
(๓) การปั้น 

(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การฉีก การตัด การปะ การร้อย
วัสดุ 

 

มาตรฐานที่ ๓  
มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๔. กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น 

 

มาตรฐานที่ ๔  
ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

๔.๑ สนใจ          
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะ
และดนตรี 

๕. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตใจที่ดีงาม 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 

๖. ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเองได้ 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั 
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสังคม 

(๓) การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 
 
 
 



มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พงึประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๖  
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

 
 
 
๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง 

๗. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
 
 
 
๘. น าวัสดุหรือสิ่งของที่
ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็น
ของเล่นได้ 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั  
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสังคม 

(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน 

(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

 

มาตรฐานที่ ๘  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างาน
ร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

๙. เล่นร่วมกับเพื่อนได้ ๑.๓.๗ การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
(๑) เล่นร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 

มาตรฐานที่ ๙  
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง 
 

๑๐. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๒) การฟังและปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน          
ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือ
เรื่องราวตา่ง ๆ 

 



 

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พงึประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(๔) การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง 
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด 

 

 ๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ ์ค า ด้วยการ
ชี หรือกวาดตามอง 

จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

๑๑. อ่านค าตามที่ครูชี ได้ (๑๒) การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  
มีความสามารถในการ
คิดท่ีเป็นพื นฐานในการ
เรียนรู้ 

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ นไป 

๑๐.๑.๓ การจ าแนกและ
การจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ  
โดยใช้ตั งแต่สองลักษณะ
ขึ นไปเป็นเกณฑ์ 
 

 

๑๒. จับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนดให้ได้ 
 
 
 
 
๑๓. จ าแนกและ     
จัดกลุ่มของเล่นตาม
รูปทรงเรขาคณิตได้ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 

(๘) การนับและแสดงจ านวน    
๑ - ๕ 

(๑๓) การจับคู่การเปรียบเทียบ 
 

 

 



มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พงึประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑ ท างานศิลปะ
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพ่ิมขึ น 

๑๔. ท างานศิลปะโดยมี
ความแปลกใหม่ได้ 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ 

(๓) การออกแบบชิ นงานโดยใช้ 
รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุ          
ที่หลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์   
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วย ของเล่นของใช้ 

วันที่ 
กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ เล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 

๑ 

เคลื่อนไหวร่างกาย      
ตามค าสั่ง 

(การนับและแสดง    
จ านวน  ๑ - ๘) 

๑. ท่องค าคล้องจอง ของเล่น
ของใช้ 
๒. สนทนาเนื อหาจาก          
ค าคล้องจอง 

๓. เลือกประเภทของเล่นของใช้ 
๔. จับคู่ของเล่นของใช้ที่คู่กัน  

๑. พิมพ์ภาพจากนิ ว
มือแล้ววาดต่อเติม
ด้วยสีเทียน 

๒. ปั้นดินน  ามัน 

เล่นในมุม
ประสบการณ ์      
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน              

เล่นเครื่องเล่น
สนาม 

เล่นเกมจับคู่ภาพของ
ใช้กับสัญลักษณ์ตัวเลข 
๑ - ๘ 

๒ 

เคลื่อนไหวร่างกาย      
ตามข้อตกลง 

๑. ท่องค าคล้องจอง “ของเล่น
ของใช้” 

๒. เล่าประสบการณ์เรื่องของ
เล่นของใช้ที่มีอยู่ทีบ่้าน 
๓. หยิบของเล่นของใช้เพื่อแสดง
ว่ารู้จักของชิ นนั น 
๔. แยกของเล่นตามรูปทรง
เรขาคณิต 

๕. เล่นสร้างแบบรูปจาก        
ไม้บล็อก 

สร้างภาพจากการ    
ตัดปะ แผ่นโฆษณา
ผสมกับการวาดภาพ
จากสีเทียน 

เล่นในมุม
ประสบการณ ์      
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน              

เล่นน  า เล่นทราย เล่นเกมจับคู่ภาพรูป
เรขาคณิตตามล าดับ
แบบรูป 

๓ 

เคลื่อนไหวร่างกาย      
ตามจินตนาการ 

๑. อ่านค าคล้องจอง “เพ่ือนจ๊ะ
เพ่ือนจ๋า” 

๒. สนทนาเนื อหาจากค าคล้องจอง 
๓. เล่าประสบการณ์อันตราย
จากของเล่น 

1. ประดิษฐ์โมบาย
จากวัสดุที่เคยใช้แล้ว 

2. วาดภาพอิสระ 
 

เล่นในมุม
ประสบการณ ์      
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน              

เล่นเกมพาลูกบอล
ใส่ตะกร้า 

เล่นเกมจับคู่ภาพ 
ของเล่นกับสัญลักษณ์
(บัตรค าพร้อมบัตร
ตรวจสอบ) 

 



วันที่ 
กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ เล่นตามมุม กลางแจ้ง เกมการศึกษา 
  ๔. สรุปอันตรายจากของเล่น 

๕. สนทนาวิธีป้องกันอันตราย
จากของเล่นร่วมกัน 

    

๔ 

เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง “เก็บของ” 

๑. ร้องเพลง “ของแหลมคม” 

๒. สนทนาเนื อหาจากเพลง 

๓. ดูของจริงของใช้ที่มีอันตราย 

๔. เล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับ
อันตรายจากของใช้ 
๕. ดูภาพของใช้และอ่านบัตรค า 

๖. สนทนาวิธีป้องกันอันตราย
จากของใช้ร่วมกัน 

วาดภาพจากการ
ออกแบบรถลากด้วย 
สีเทียน 

เล่นในมุม
ประสบการณ ์      
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน              

เล่นน  า เล่นทราย เล่นเกมจับคู่ภาพของ
ใช้กับสัญลักษณ์        
(บัตรค าพร้อมบัตร
ตรวจสอบ) 

๕ 

เคลื่อนไหวร่างกาย      
ตามข้อตกลง 

๑. ร้องเพลง “เลน่แลว้เก็บ” 

๒. สนทนาเนื อหาจากเพลง 

๓. เล่านิทานเรื่อง “ต๋องจ๋า       
   ของเล่นลาก่อน” 

๔. สนทนาเนื อหาจากนิทาน 

๕. ฝึกปฏิบัต ิ

    - ซ่อมหนังสือที่ช ารุด 

    - เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ 

ประดิษฐ์รถลากจาก
วัสดุที่เคยใช้แล้ว 

เล่นในมุม
ประสบการณ ์      
ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียน              

เล่นเกมเดินตะขาบ เล่นเกมจับคู่ภาพ          
ที่สมบูรณ์กับภาพ 
แยกส่วน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย 
ของเล่นของใช้ 

 

 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

๑. เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์ตัวเลข ๑-๘ 
๒. เล่นเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิตตามล าดับแบบรูป 
๓. เล่นเกมจับคู่ภาพของเล่นกับสัญลักษณ์(บัตรค า
พร้อมบัตรตรวจสอบ) 
๔. เล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับสัญลักษณ์(บัตรค า 

พร้อมบัตรตรวจสอบ) 
๕. เล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วน 
  

  

 

 

 

 

4. กิจกรรมเล่นตามมุม 
 
เล่นในมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนวันที่ ๑ – ๕ 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
๑. เคลื่อนไหวร่างกายตามค าสั่ง 
๒. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง 
๓. เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ 
๔. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง       
    เก็บของ 
๕. เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 

๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม 
๒. เล่นน  า เล่นทราย  
๓. เล่นเกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า 
๔. เล่นน  า เล่นทราย  
๕. เล่นเกมเดินตะขาบ 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 

๑. การรู้จักของเล่นของใช้ 
๒. การรู้จักของเล่นของใช้ (การจ าแนกและการจัด 
    กลุ่มของเล่นของใช้ตามรูปทรงเรขาคณิต) 
๓. อันตรายที่เกิดจากของเล่น และวิธีป้องกัน 
    อันตราย 
๔. อันตรายที่เกิดจากของใช้และวิธีป้องกันอันตราย 
๕. การเก็บรักษาของเล่นของใช้ 

 

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
๑. พิมพ์ภาพจากนิ วมือวาดต่อเติมด้วยสีเทียน     
    ปั้นดินน  ามัน 
๒. สร้างภาพจากการตัดปะแผ่นโฆษณาผสมกับ  
    การวาดภาพจากสีเทียน 
๓. ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุที่เคยใช้แล้ว            
    วาดภาพอิสระ 
๔. วาดภาพจากการออกแบบรถลากด้วยสีเทียน 
๕. ประดิษฐ์รถลากจากวัสดุที่เคยใช้แล้ว 



 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 
 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงดนตรี 
(๘) การนับและแสดง
จ านวน ๑ - ๘ 

 ๑. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด” ให้หยุดในท่านั นทันที 
๒. ครูน าลังที่ใส่ไม้บล็อกมาวางไว้กลางห้องเรียน 

๓. ให้เด็กเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่าง ๆ ออกมาหยิบ
ไม้บล็อกคนละ ๑ อัน ตามล าดับก่อน-หลัง ไม่แย่ง
กันแต่ใช้วิธีมองตากันว่าใครออกก่อน-หลัง 

๔. เด็กบอกรูปทรงไม้บล็อกที่ตนถือไว้ (ใครบอก
ไม่ได้เพื่อน ๆ ช่วยกันบอก) 
๕. เด็กฟังครูพูดข้อตกลงดังนี  เมื่อครูเคาะจังหวะ
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับไม้บล็อก เมื่อได้
ยินสัญญาณ “หยุด” ครูสั่งจับกลุ่มรูปทรง
เหมือนกัน แล้วให้นับจ านวนว่ามีสมาชิกกี่คนใน
กลุ่ม ครูเปลี่ยนค าสั่ง เช่น จับกลุ่มตั งแต่ ๒-๘ คน 
แต่ละครั งเด็กจับกลุ่มตามสั่ง แล้วนับจ านวนให้เด็ก
ในกลุ่มเดียวกันน าไม้บล็อกสร้างตามจินตนาการ
ของกลุ่ม ครูเดินถามแต่ละกลุ่มว่าสร้างอะไร ครู
เขียนสิ่งที่เด็กบอกในแถบกระดาษท่ีเตรียมไว้   
แล้วน าไปเสียบในกระเป๋าผนัง เพ่ือให้เด็กใช้ฝึกอ่าน
ภายหลัง   
๖. ให้เด็กผ่อนคลายนั่งในท่าสบายหายใจเข้า 
หายใจออกช้า ๆ   

๑. เครื่องเคาะจังหวะ 

๒. ไม้บล็อกรูปทรง 
ต่าง ๆ จ านวน
มากกว่าจ านวนเด็กใน
ห้องเรียน 

๓. แถบกระดาษท่ี
เตรียมไว้ 
๔. ปากกาเคมี 

๕. กระเป๋าผนัง 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๒. อ่านค าตามที่ครูชี 
ได้ 

(๓) การฟังค าคล้องจอง 

(๔) การพูดและแสดง  
ความคิดความรู้สึก 

การรู้จักของเล่น
และของใช้ 

๑. ครูท่องค าคล้องจอง “ของเล่น-ของใช้” โดยชี ค า
ให้ตรงกับเสียง เด็กอ่านตามครูพร้อมกัน ๒-๓ ครั ง 

๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื อหาจากค าคล้องจอง 

๓. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 

กลุ่มท่ี 1 เลือกหยิบสิ่งของที่เป็นของเล่น เพ่ือนใน
ห้องช่วยกันบอกว่าถูกต้องหรือไม่ ครูควรเปิด
โอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เด็กท่ี
หยิบของเล่นเหมือนกันให้ยืนรวมกันและบอกชื่อ
ของเล่น 

4. เด็กท่ีหยิบของเล่นเหมือนกันให้ยืนรวมกันและ
บอกชื่อของเล่น  
5. กลุ่มท่ี 2 เปลี่ยนเป็นหยิบของใช้ในห้องเรียน     
ทั งของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม ของใช้ที่มีขนาดใหญ่
ให้เด็กไปยืนข้าง ๆ บอกชื่อของใช้และบอกว่า        
ของใช้ใดต้องใช้คู่กัน 

6. ให้เด็กท่ีถือของใช้ที่ต้องใช้คู่กันมายืนคู่กัน เช่น 
คนถือแปรงสีฟันมายืนคู่กับคนถือยาสีฟัน  
 

๑. ค าคล้องจอง  
“ของเล่น-ของใช้” 

๒. ของเล่นของใช้   
ในห้องเรียน 

สังเกต 

๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. การอ่านค าตามที่
ครูชี  

 
 
 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเองได้ 

(๒) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 

(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 

 ๑. ครูจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี  
    - พิมพ์ภาพจากนิ วมือแล้ววาดต่อเติมด้วย        
สีเทียน 

    - ปั้นดินน  ามัน 

๒. ครูพูดข้อตกลงกับเด็กให้ท ากิจกรรมกลุ่มละ      
ไม่เกิน ๕ คน โดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันเมื่อท า
กิจกรรมแรกเสร็จแล้ว  ให้น าผลงานมาเล่าให้ครู
ฟัง ครูเขียนประโยคที่เด็กเล่าใต้ภาพผลงาน     
ถ้าเป็นงานปั้นเขียนในกระดาษแผ่นเล็กท่ีเตรียมไว้ 
แล้ววางในแผ่นรองปั้นน าผลงานไปจัดแสดงในที่
แสดงผลงาน แล้วไปปฏิบัติอีก ๑ กิจกรรม 

๓. เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลง 

๔. เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์เม่ือเสร็จกิจกรรม
และล้างมือ 

- ตลับชาด 

- สีเทียน 

- ดินน  ามัน 

- แผ่นรองปั้น 

สังเกต 

การท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 

กิจกรรมเล่นตามมุม 

๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน  
(๔) การดูแลห้องเรียน 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

 ๑. ครูและเด็กท าข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน 

    - เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั งเมื่อเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่ 
   - ไม่น าของเล่นมาขว้างปาใส่กัน 

   - รู้จักรอคอยและแบ่งกัน 

๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม 

3. ครูหาหนังสือท่ีเกี่ยวกับการเล่นของเล่นหรือ
การใช้ของใช้ที่เหมาะสมไว้ที่มุมหนังสือ 

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ 
๒. สื่อในมุมหนังสือ 

๓. สื่อมุมบล็อก 

๔. สื่อมุมธรรมชาติ 
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส 

๖. สื่อมุมเกมการศึกษา 

สังเกต 

๑. การเก็บของเล่น
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 



 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   4. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าท่ีให้เรียบร้อยครูเดินดูความเรียบร้อย 

  

กิจกรรมกลางแจ้ง 

เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้ 

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

(๓) การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย 

  ๑. ครูและเด็กทบทวนข้อตกลงในการเล่นเครื่อง
เล่นสนามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยดังนี  
       - รู้จักเข้าแถวรอคอยและแบ่งปันเครื่องเล่น
ด้วยกัน 

     - ระวังอันตรายที่เกิดจากการเล่นชิงช้า ม้า
หมุนและเครื่องเล่นต่าง ๆ ไม่เล่นแรงเกินไป 
๒. พาเด็กเดินเป็นแถวไปเล่นเครื่องเล่นสนาม            
ครูคอยดูแลอยูใ่กล้ ๆ คอยให้ค าแนะน าขณะเล่น 

๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณเด็กท าความ
สะอาดร่างกาย 

๔. เดินเป็นแถวกลับห้องเรียน 

เครื่องเล่นสนาม สังเกต 

การเล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

เกมการศึกษา 

จับคู่ภาพตามที่
ก าหนดให้ได้ 

(๑๓) การจับคูส่ิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่
ภาพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตัวเลข 
๑ - ๘ ตามล าพัง
หรือเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น 

๑. ครูใหเ้ด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพของใช้กับ
สัญลักษณ์ตัวเลข พร้อมแนะน าวิธีเล่นเกม 

๒. ครแูบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมใหม่           
กลุ่มท่ีเหลือเล่นเกมที่เคยเล่น 

๓. เด็กหมุนเวียนเล่นเกมใหม่จนครบทุกกลุ่ม 

๔. เด็กเก็บเกมเข้าท่ีให้เรียบร้อยเมื่อเลิกเล่น 

๑. เกมจับคู่ภาพของใช้
กับสัญลักษณ์ตัวเลข   
๑ - ๘   
๒. เกมที่เคยเล่น 

สังเกต 

การจับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 



แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงดนตรี 

  ๑. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั นทันที 
๒. ครูน าของเล่นที่มีอยู่ในห้องเรียน เช่น ไม้บล็อก
วางกระจายทั่วห้องให้มีระยะห่างกันพอประมาณ 
ครูสมมติของเล่นที่วางไว้เป็นของใช้ที่อันตรายมี
ความแหลมคม ถ้าไม่ระมัดระวังในขณะที่เข้าไป
ใกล้อาจได้รับอันตรายได้ 
๓. ครูพูดข้อตกลงว่าถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ และหลบหลีก
ของที่วางไว้ ถ้าครูเคาะจังหวะช้าเด็กเคลื่อนไหว
ช้า 

๔. ให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงจากข้อ ๓ และ
เคลื่อนไหวร่างกายซ  า ๒ - ๓ ครั ง 

๕. ให้เด็กผ่อนคลายนั่งในท่าสบายหายใจเข้า 
หายใจออกช้า ๆ 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๒. อ่านค าตามที่ครู 
ชี ได้ 

(๓) การฟังค าคล้องจอง 
(๔) การพูดแสดง
ความคิด 

(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 
 

๑. การรู้จักของ
เล่นและของใช้ 
๒. การจ าแนก
และการจัดกลุ่ม
ของเล่นของใช้
ตามรูปทรง
เรขาคณิต 

๑. ครูและเด็กท่องค าคล้องจอง “ของเล่นของใช้” 
อีก ๒ - ๓ ครั ง โดยครูชี ค าให้ตรงกับเสียงอ่าน 
๒. เด็กผลัดกันเล่าประสบการณ์เก่ียวกับของเล่น
ของใช้ที่บ้านตนเองที่เด็กรู้จักและเป็นของเล่นของ
ใช้ที่ไม่มีในห้องเรียน 

 

๑. ค าคล้องจอง     
ของเล่น - ของใช้ 
๒. ของเล่นของใช้ 
ในห้องเรียน 

3. ตะกร้า 

สังเกต 

๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. การอ่านค าตามที่
ครูชี  
 



 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๓. จ าแนกและจัด
กลุ่มของเล่นตาม
รูปทรงเรขาคณิตได้ 

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างการอ่านที่
ถูกต้อง 

(๕) การคัดแยก การจัด
กลุ่ม และการจ าแนกสิ่ง
ต่าง ๆ ตามรูปทรง  

 3. แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ส ารวจของเล่นของใช้ในห้องเรียน   
หยิบมาคนละ 1 ชิ น และบอกว่าเป็นรูปทรงอะไร 
จากนั นน าไปใส่ตะกร้า 

กลุ่มท่ี 2 จัดกลุ่มของเล่นของใช้ในตะกร้าตาม
รูปทรงเรขาคณิต 

4. ครูสรุปทบทวนรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้       
ไม้บล็อก  

 ๓. การจ าแนกและ
จัดกลุ่มของเล่นตาม
รูปทรงเรขาคณิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
๑. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้ 
๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

(๕) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การตัด การปะ 

(๑) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง 

  ๑. ครูอธิบายขั นตอนการท ากิจกรรมศิลปะตัด
รูปภาพจากแผ่นโฆษณา   
    ขั้นที่ ๑ ตัดรูปภาพจากแผ่นโฆษณาหรือจาก
นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วอย่างน้อย ๒ 
ภาพตามรูปร่างของภาพ 

    ขั้นที่ ๒ น ารูปภาพที่ตัดทากาวด้านหลังติดลง
ในกระดาษ A๔ โดยจัดวางตามความคิดของ
ตนเอง 

    ขั้นที่ ๓ ให้ใช้สีเทียนวาดตกแต่งเพ่ิมเติมตาม
จินตนาการของเด็ก 

    ขั้นที่ ๔ ให้เขียนชื่อตัวเองไว้ส่วนล่างของ
กระดาษโดยน าบัตรชื่อไปดูแบบ 

๒. ครูจัดกลุ่มเด็กตามความเหมาะสมให้ตัวแทน
กลุ่มมารับอุปกรณ์ และท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

๓. เด็กน าเสนอผลงานให้เพ่ือนฟัง และบอกชื่อ
ภาพผลงานครูจดบันทึกไว้ เมื่อเล่าจบน ามาส่งครู
เพ่ือเขียนชื่อภาพ ให้เด็กน าไปติดไว้ที่แสดงผลงาน 
4. เด็กแบ่งหน้าที่กันเก็บวัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาดห้องเรียน 

๑. แผ่นโฆษณาต่าง ๆ 
หรือนิตยสาร สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ 

๒. กาว 

๓. กรรไกรปลายมน 

๔. สีเทียน 

สังเกต 

๑. การใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้ง 

๒. การกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 



 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเล่นตามมุม 

๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน  
(๔) การดูแลห้องเรียน 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

  ๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพ่ือให้เด็ก
รู้จักการแบ่งปันรอคอย เล่นอย่างปลอดภัย        
มีระเบียบวินัย 

2. ครูควรหาหนังสือที่เก่ียวกับการปลูกฝังการเล่น
ของเล่น การใช้ของใช้ที่เหมาะสมมาไว้ในมุม
หนังสือ 
3. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม 

4. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าท่ีให้เรียบร้อยครูเดินดูความเรียบร้อย 

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ 
๒. สื่อในมุมหนังสือ 

๓. สื่อมุมบล็อก 

๔. สื่อมุมธรรมชาติ 
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส 

๖. สื่อมุมเกมการศึกษา 

สังเกต 

๑. การเก็บของเล่น
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้ 

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

  ๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงการเล่นน  าเล่นทราย
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

    - ไม่น าทรายมาขว้างใส่กันหรือสาดน  าใส่กัน 

    - ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ท่ีเพ่ือนใช้อยู่ให้ขอยืมหรือ
รอคอย 

    - แบ่งปันกันเล่น 

๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน  า เล่นทราย   
โดยน าอุปกรณ์การเล่นไปด้วย 

๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ 

๔. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครูให้สัญญาณตบมือ 
เด็กน าอุปกรณ์การเล่นไปล้าง 

๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน 

๑. บริเวณเล่นน  า    
เล่นทราย 
2. อุปกรณ์การเล่นน  า
เล่นทราย 

สังเกต 

การเล่นและการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

เกมการศึกษา 

จับคู่ภาพตามที่
ก าหนดให้ได้ 

(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ การเล่นเกมจับคู่
ภาพรูปเรขาคณิต
ตามแบบรูปตาม
ล าพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๑. ครูใหเ้ด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิต
ตามล าดับแบบรูป และสนทนาว่าเด็กเคยเห็นรูป
เรขาคณิตจากท่ีไหนบ้าง 

๒. ครแูบ่งกลุ่มเด็ก (จ านวนตามความเหมาะสม)  
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพรูปเรขาคณิตตามล าดับ
แบบรูป กลุ่มอ่ืนเล่นเกมที่เคยเล่น 
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่ 
๔. เด็กเก็บเกมเข้าท่ีเมื่อเลิกเล่น 

๑. เกมจับคู่ภาพรูป
เรขาคณิตตามแบบรูป  
๒. เกมที่เคยเล่น 

สังเกต 

การจับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหว  
ตามเสียงดนตรี  

  ๑. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั น ๆ ทันที 
๒. ให้เด็กท าท่าทางตามจินตนาการ โดยฟังค า
บรรยาย “เด็กก าลังนั่งเล่นของเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน และมีความสุขมาก บางคนเล่นเสร็จ
แล้วหยิบไม้บล็อกใส่ลังไม้นับ ๑-๒0 จนเต็มลังไม้ 
เด็กชวนเพื่อนมาช่วยยกลังไม้เก็บท่ีชั นวาง บางคน
เก็บตุ๊กตา บางคนเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวใส่ตะกร้า
แล้วน าไปวางบนชั น บางคนน าหนังสือนิทานไป
เก็บไว้ที่มุมหนังสือ บางคนเดินไปหยิบไม้กวาดมา
กวาดห้องเรียน เมื่อทุกคนเก็บของเข้าท่ีแล้ว 
ผู้ปกครองมารับเด็กเดนิมาสวัสดีคุณครูแล้วเดินไป
สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ พากันเดินจูงมือกลับบ้าน
อย่างมีความสุข 

๓. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบายหลับตาหายใจ  
ลึก ๆ ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจ 

- เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๒. อ่านค าตามที่ครูชี 
ได้ 

(๓) การฟังค าคล้องจอง 
(๔) การพูดแสดง
ความคิด 

(๕) การพูดกับผู้อ่ืน
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง 

(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง 

อันตรายที่เกิด
จากของเล่นและ
วิธีป้องกัน 

๑. ครูและเด็กร่วมกันอ่านค าคล้องจอง “เพ่ือนจ๊ะ
เพ่ือนจ๋า” โดยชี ค าในค าคล้องจองให้ตรงกับเสียง 
เด็กอ่านร่วมกัน ๒-๓ ครั ง 

๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื อหาจากค าคล้องจอง 

๓. ให้เด็กเล่าประสบการณ์อันตรายที่เกิดจากของ
เล่นที่เคยเห็นหรือได้ฟังมา 

๔. ครูน าของเล่นที่อาจเป็นอันตรายมาให้เด็กดู 
เช่น ตุ๊กตาพลาสติกจิ๋ว ปืนลม ลูกบอลลูกเล็ก ของ
เล่นตกปลา 

๕. ให้เด็กช่วยกันคิดว่าของเล่นแต่ละอย่างในข้อ 
๔ มีอันตรายอย่างไรบ้าง 

๖. ครูและเด็กสรุปอันตรายจากของเล่นแต่ละ
อย่างร่วมกัน 

๗. ครูและเด็กร่วมสนทนาวิธีป้องกันอันตรายจาก  
ของเล่นเครื่องมือช่างที่มีสกรู น็อต ขนาดเล็ก ของ
เล่นที่มีแบตเตอรี่ ของเล่นแหลมคมของเล่นที่มี
เสียงดัง ของเล่นที่มีสีอันตรายจากสารตะกั่ว ฯลฯ 

๑. ค าคล้องจอง 
“เพ่ือนจ๊ะเพ่ือนจ๋า” 

๒. ของจริงของเล่นที่
อาจเป็นอันตราย 

สังเกต 

๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. การอ่านค าตามที่
ครูชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
๑. ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเองได้ 
๒. ท างานศิลปะโดย
มีความแปลกใหม่ได้ 

(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 
(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ 

 ๑. ครูจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ประดิษฐ์โมบาย
จากถ้วยโฟมหรือถ้วยพลาสติก กับกิจกรรมวาด
ภาพอิสระ มีขั นตอนดังนี  
    ขั้นที่ ๑ เด็กเลือกจับกลุ่มตามความพอใจ   
    ขั้นที่ ๒ เด็กทุกกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ 
ทีใ่ช้ร่วมกันเพื่อประดิษฐ์โมบาย เช่น กาว กรรไกร
ปลายมน ประดาษโปสเตอร์สี ถ้วยโฟม หรือถ้วย
พลาสติก เข็มเย็บขนาดใหญ่ ด้ายเส้นใหญ่ส าหรับ
ตัวร้อยตัวโมบายเพ่ือใช้แขวน ครูแนะน าวิธีใช้เข็ม
ร้อยถ้วยโฟมอย่างปลอดภัย 
    ขั้นที่ ๓ เด็กท ากิจกรรมแรกเสร็จเขียนชื่อ
ตนเองในแถบกระดาษติดท่ีผลงาน น าผลงานไว้ใน
ที่แสดงผลงาน แล้วท ากิจกรรมวาดภาพอิสระ  
    ขั้นที่ ๔ เด็กแบ่งหน้าที่กันเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
เข้าท่ี ท าความสะอาดบริเวณที่ท ากิจกรรม 

2. เด็กน าเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง ครูจด
บันทึกประโยคที่เด็กเล่าไว้ 
หมายเหตุ น าโมบายของเด็กแขวนหน้าต่างหรือ
ประตู เพ่ือให้เด็กมีความภาคภูมิใจ 

๑. ถ้วยโฟม หรือ   
ถ้วยพลาสติก 

๒. กาว กรรไกรปลาย
มน กระดาษโปสเตอร์สี 
เข็มเย็บขนาดใหญ่ ด้าย
เส้นใหญ่ 
3. สีเทียน  
4. กระดาษ A4 

สังเกต 

๑. การท างานที่
ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จด้วยตนเอง 

๒. การท างานศิลปะ
โดยมีความแปลก
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเล่นตามมุม 

๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน  
(๔) การดูแลห้องเรียน 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

  ๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพ่ือให้เด็ก
รู้จักแบ่งปัน รอคอย เล่นอย่างปลอดภัย           
มีระเบียบวินัย 
๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม 

๓. ครูควรหาหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับการปลูกฝัง
การเล่นของเล่น และการใช้ของใช้ที่เหมาะสมมา
ไว้ที่มุมหนังสือ  
4. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณเก็บของเล่นเข้าท่ี
ให้เรียบร้อย 

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ 
๒. สื่อในมุมหนังสือ 

๓. สื่อมุมบล็อก 

๔. สื่อมุมธรรมชาติ 
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส 

๖. สื่อมุมเกมการศึกษา 

สังเกต 

๑. การเก็บของเล่น
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

วิ่งหลบหลีก         
สิ่งกีดขวางขณะพา
ลูกบอลใส่ตะกร้าได้ 

(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
(๘) การนับปากเปล่า  
๑ - ๒๐  

  ๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนไปเล่นเกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
เพ่ือน ๆ 

๒. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น 

๓. เด็กยืนเป็นแถวตอนลึกประมาณ ๕ แถว 

๔. ให้เด็กอบอุ่นร่างกายโดยการวิ่งอยู่กับที่      
นับ ๑ - ๒๐ กระโดดตบมือเหนือศีรษะนับ ๑๐ 
ครั ง ก้มแตะปลายเท้านับ ๑๐ ครั ง 

๕. ครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีเล่นเกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้าให้เด็กดู 

๖. เด็กเล่นเกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า 

๗. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณนกหวีด 

๑. เกมพาลูกบอลใส่
ตะกร้า 

๒. ลูกบอล ๕ ลูกขนาด
เล็ก (หรือใช้ไม้บล็อก
แทนได้) 
๓. นกหวีด 

สังเกต 

การวิ่งหลบหลีก   
สิ่งกีดขวางขณะพา  
ลูกบอลใส่ตะกร้า 

 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   ๘. ให้เด็กผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้า       
หายใจออกลึก ๆ 

๙. เด็กไปท าความสะอาดร่างกาย 

๑๐. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน 

  

เกมการศึกษา 

๑. จับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนดให้ได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ 

การเล่นเกมจับคู่
ภาพของเล่นกับ
บัตรค าพร้อมบัตร
ตรวจสอบตาม
ล าพังหรือ       
เล่นร่วมกับผู้อ่ืน 

๑. ครูใหเ้ด็กดูภาพจากเกม จับคู่ภาพของเล่นกับ
บัตรค าพร้อมบัตรตรวจสอบ และอธิบายวิธีเล่น
พร้อมสาธิต  
๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จ านวนตามความเหมาะสม) 
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพของเล่นกับบัตรค า
พร้อมบัตรตรวจสอบ กลุ่มอ่ืนเล่นเกมที่เคยเล่น   
๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่สลับกับเกมที่
เคยเล่น 
๔. เด็กเก็บเกมเข้าที่เม่ือเลิกเล่นให้เรียบร้อย 

๑. เกมจับคู่ภาพของ
เล่นกับบัตรค าพร้อม
บัตรตรวจสอบ  
๒. เกมที่เคยเล่น 

สังเกต 

๑. การจับคู่ภาพ
ตามท่ีก าหนดให้ได้ 
๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง 

  ๑. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด” ให้หยุดในท่านั นทันที 
๒. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “เก็บของ” ๒ - ๓ 
เที่ยว 

๓. ครูแบ่งเด็กออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ให้ร้องเพลง 
“เก็บของ” กลุ่มท่ี ๒ ให้ท าท่าตามจินตนาการ
ประกอบเพลง “เก็บของ” กลุ่มที่ ๓ ให้เล่นเครื่อง
ดนตรีที่มีอยู่ในห้องเรียน 

๔. ให้เด็กทั ง ๓ กลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลงข้อที่ ๓ 
พร้อมกัน และเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ชนกัน 

๕. ปฏิบัติตามข้อ ๔ ซ  า แต่ให้เด็กหมุนเวียน         
ท ากิจกรรม 

๖. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบาย เปิดเสียงดนตรีเบา ๆ 

๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

๒. เพลง “เก็บของ” 

๓. เครื่องดนตรีที่มี
อยู่ในห้องเรียน 

สังเกต 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์ 
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๒. อ่านค าตามที่ครูชี 
ได้ 

(๓) การฟังเพลง  
(๔) การพูดแสดง
ความคิด 

(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน 

อันตรายที่เกิด
จากของใช้ และ
วิธีป้องกัน
อันตราย 

๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ของแหลมคม" โดยชี 
ค าท่ีเนื อเพลงให้ตรงกับเสียงร้องพร้อมกัน  ๒-๓ ครั ง 

๒. ครูและเด็กร่วมสนทนาเนื อหาจากเพลง 

๓. ครูน าของใช้ของจริงมาให้เด็กดู เช่น มีด กรรไกร
ปลายแหลม ตะปู เข็ม ส้อม ปลั๊กพ่วง น  ายาล้าง 

สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ถามเด็กว่าของใช้แต่ละอย่างมี
อันตรายอย่างไร ถ้าตอบไม่ได้ครูช่วยบอก 

๑. เพลง “ของ
แหลมคม” 

๒. ของใช้ของจริง 
เช่น มีด กรรไกร
ปลายแหลม ตะปู 
เข็ม ส้อม 

สังเกต 

๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. การอ่านค าตามที่
ครูชี  

 
 
 



 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   ๔. ให้เด็กเล่าประสบการณ์ท่ีเคยได้รับอันตราย
จากของใช้ 
๕. เด็กช่วยกันคิดวิธีป้องกันอันตรายจากของใช้ 
ครูช่วยเสริม 

๖. ครูน าบัตรค าชื่อของใช้อ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่าน
ตามร่วมกัน 

๗. เด็กอาสาน าบัตรค าไปวางคู่กับของใช้ 
๘. เด็กและครูอ่านบัตรค าชื่อของใช้ร่วมกัน โดย
ครูชี ค าให้ตรงกับเสียง 

๙. ครูและเด็กสนทนาถึงวิธีป้องกันอันตรายจาก
ของใช้ร่วมกัน 

๑๐. ครูและเด็กร้องเพลง “ของแหลมคม” 
ร่วมกันอีก ๒ ครั ง 

  

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
๑. ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเองได้ 
 

(๓) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 

 ๑. ครูอธิบาย ขั นตอนการท ากิจกรรมประดิษฐ์  
รถลาก 

    ขั้นที่ ๑ ให้เด็กจับกลุ่ม (จ านวนตามความ
เหมาะสม) เพ่ือใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน 

    ขั้นที่ ๒ เด็กในกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนที่จะน า
วัสดุที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นรถลากท่ีเคลื่อนที่ได้ 
ในวันต่อไป โดยระดมความคิดว่าจะหาวัสดุอะไร 
มาท าตัวรถ วัสดุใดมาท าล้อรถ และท าอย่างไร 
 

๑. สีเทียน 

๒. กระดาษ A๔ 
สังเกต 

๑. การท างานที่
ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จด้วยตนเอง 
 

 
 



 
 

 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒. กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้ 

(1) การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน 

     ขั้นที่ ๓ เด็กทุกคนออกแบบรถจากความคิด 
(จินตนาการ) ของตนเองในกระดาษ A๔ โดยการ
วาดเป็นภาพและระบายสีให้สวยงาม 

๒. เด็กทุกคนปฏิบัติตามขั นตอนตั งแต่ ๑ - ๓ 

๓. เด็กน าเสนอผลงานการออกแบบรถลากให้เพ่ือน
ฟัง ครูจดบันทึกค าพูดของเด็กไว้ 
๔. ครูเขียนประโยคทีเ่ด็กเล่าใต้ภาพผลงานของเด็ก 

๕. เด็กน าผลงานติดแสดงในที่แสดงผลงาน 

๖. เด็กแบ่งหน้าที่จัดเก็บอุปกรณ์ 
หมายเหตุ ให้การบ้านเด็กน าวัสดุที่เคยใช้แล้ว
ส าหรับประดิษฐ์รถลากมาในวันต่อไป 

 ๒. การกล้าพูด  
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

กิจกรรมเล่นตามมุม 

๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน  
(๔) การดูแลห้องเรียน 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

  ๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน 

    - เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั งเมื่อเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่ 
   - ไม่น าของเล่นมาขว้างปาใส่กัน 

   -  รู้จักรอคอยและแบ่งกัน 

๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความสนใจ 
ครูเดินดูทุกกลุ่ม 

๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าท่ีให้เรียบร้อย ครูเดินดูความเรียบร้อยเมื่อ
เลิกเล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่ 

๑. สื่อมุมบทบาท
สมมติ 
๒. สื่อในมุมหนังสือ 

๓. สื่อมุมบล็อก 

๔. สื่อมุมธรรมชาติ 
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส 

๖. สื่อมุมเกม
การศึกษา 

สังเกต 

๑. การเก็บของเล่น
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้ 

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

 ๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงไปเล่นน  าเล่นทราย
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

    - ไม่น าทรายมาขว้างใส่กันหรือไปสาดน  าใส่กัน 

    - ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ท่ีเพ่ือนใช้อยู่ให้ขอยืมหรือ
รอคอย 

    - แบ่งปันกันเล่น 

๒. เด็กเดินเป็นแถวไปบริเวณเล่นน  า เล่นทราย 
โดยน าอุปกรณ์การเล่นไปด้วย 

๓. เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ 

๔. ก่อนหมดเวลาเล็กน้อยครูให้สัญญาณนกหวีด 
เด็กน าอุปกรณ์การเล่นไปล้าง 

๕. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน 

๑. บริเวณเล่นน  า 

 เล่นทราย 

2. อุปกรณ์การเล่นน  า
เล่นทราย 

3. นกหวีด 

สังเกต 

การเล่นและการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

เกมการศึกษา 

๑. จับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนดให้ได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๑) การเล่นหรือท า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 

(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ 

การเล่นเกมจับคู่
ภาพของใช้กับ
บัตรค าพร้อมบัตร
ตรวจสอบตาม
ล าพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๑. ครูใหเ้ด็กดูภาพจากเกมจับคู่ภาพของใช้กับ
บัตรค าพร้อมบัตรตรวจสอบ พร้อมอธิบายและ
สาธิตวิธีเล่น 

๒. ครูแบ่งกลุ่มเด็ก (จ านวนตามความเหมาะสม) 
กลุ่มแรกเล่นเกมจับคู่ภาพของใช้กับบัตรค าพร้อม
บัตรตรวจสอบ กลุ่มอ่ืนเล่นเกมที่เคยเล่น  
3. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมใหม่สลับกับเกม
ที่เคยเล่น 
๔. เด็กเก็บเกมเข้าท่ีเมื่อเลิกเล่น 

๑. เกมจับคู่ภาพของใช้
กับบัตรค าพร้อมบัตร
ตรวจสอบ  
๒. เกมที่เคยเล่น 

สังเกต 

๑. การจับคู่ภาพ
ตามท่ีก าหนด 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

 
 
 
 



 

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วย ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 

จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีความสุขได้ 

(๓) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงดนตรี  

  ๑. กิจกรรมพื นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อได้ยิน
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั น ๆ ทันที 
๒. ครูพูดข้อตกลงว่าให้บริเวณหน้าห้องเรียนเป็น
มุมของใช้ หลังห้องเรียนเป็นมุมของเล่น 

๓. ครูเคาะจังหวะเด็กเคลื่อนไหวร่างกายทั่ว
บริเวณอย่างอิสระเมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ถ้า
ครูพูดว่าของเล่น เด็กวิ่งไปหลังห้อง ถ้าครูพูดว่า
ของใช้ เด็กวิ่งไปหน้าห้อง 

๔. ปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อ ๓ ซ  า ๒ - ๓ ครั ง 

๕. เด็กผ่อนคลายในท่านั่งสบายหายใจเข้า   
หายใจออกยาว ๆ 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

สังเกต 

การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
๑. สนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
๒. อ่านค าตามที่ครูชี 
ได้ 

(๓) การฟังเพลง การ
ฟังนิทาน 

(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็น 

(๘) การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด 

(๑๒) การเห็น
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง 

การเก็บรักษาของ
เล่นของใช้ 

๑. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “เล่นแล้วเก็บ” 
โดยชี ค าท่ีเนื อเพลงให้ตรงกับเสียง เด็กร้องเพลง
พร้อมกัน ๒ - ๓ ครั ง 

๒. ครูและเด็กสนทนาเนื อหาจากเพลงร่วมกัน 

๓. ครูเล่านิทานเรื่อง “ต๋องจ๋าของเล่นลาก่อน” 

๔. เด็กและครูสนทนาเนื อหาจากนิทาน โดยใช้
บางค าถามดังนี  
    - ท าไมของเล่นจึงหนีต๋องไป 

    - ถ้าสมมติว่าถ้าเด็กเป็นของเล่น เด็กอยากอยู่
กับเจ้าของแบบไหน 

๑. เพลง “เล่นแล้ว
เก็บ” 

๒. นิทานเรื่อง “ต๋องจ๋า
ของเล่นลาก่อน” 

สังเกต 

๑. การสนทนา
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. การอ่านค าตาม 
ที่ครูชี  



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   ๕. ครูน าหนังสือที่ปกช ารุดมาให้เด็กดู และถาม
เด็กดังนี  
    - เด็กคิดว่าท าไมหนังสือเล่มนี จึงช ารุด 

๖. ครูแบ่งกลุ่มเด็กตามความเหมาะสมฝึกปฏิบัติ
ดังนี  
    - ซ่อมปกหนังสือท่ีช ารุด 

    - เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ 
๗. ครูให้การชมเชยกลุ่มที่ปฏิบัติได้ดี 
๘. ครูและเด็กร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของการ
รู้จักเก็บรักษาของเล่นของใช้อีกครั ง 

  

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
๑. น าวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของเล่น
ได้ 
๒. ท างานศิลปะโดย
มีความแปลกใหม่ได้ 

(๒) การใช้วัสดุ และ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 

(๒) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านงาน
ศิลปะ 

(๓) การออกแบบ
ชิ นงานโดยใช้ รูปร่าง 
รูปทรง จากวัสดุที่
หลากหลาย 

 ๑. ครูอธิบายกิจกรรมการประดิษฐ์รถลาก      
จากวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้มาแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยมีขั นตอนดังนี  
    ขั้นที่ ๑ ให้เด็กกลุ่มเดิมของเมื่อวานน าวัสดุ
หรือสิ่งของที่ใช้แล้วมารวมกันบนโต๊ะกิจกรรม 

    ขั้นที่ ๒ เด็กทุกกลุ่มส่งตัวแทนรับอุปกรณ ์

    ขั้นที่ ๓ เด็กน าผลงานการออกแบบรถลากมา
ดูแบบแล้วช่วยกันแสดงความคิดว่าจะน าวัสดุหรือ
สิ่งของทีม่ีอยู่มาใช้ท าส่วนไหนของรถได้บ้าง 

    ขั้นที่ ๔ น าวัสดุมาวางเปรียบเทียบกับแบบ
ภาพวาด 

   ขั้นที่ ๕ ท ารถลากตามที่ออกแบบไว้ 
 

 

๑. วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้
แล้ว ที่เด็กน ามาจาก
บ้าน และครูเตรียมไว้
ส่วนหนึ่ง 

๒. กาว กรรไกรปลายมน
๓. กระดาษกาวย่น 

๔. ไม้เสียบลูกชิ น 
ปลายทู่ 
๕. ลวด ฝาน  าอัดลม 

สังเกต 

๑. การน าวัสดุหรือ
สิ่งของที่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของ
เล่น 

๒. การท างานศิลปะ
โดยมีความแปลก
ใหม่ 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   2. เด็กน าเสนอผลงานให้เพื่อนและครูฟัง ครูจด
บันทึกประโยคที่เด็กเล่า 

3. เด็กทดลองลากเล่นในห้องเรียน 

  

กิจกรรมเล่นตามมุม 

๑. เก็บของเล่นเข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเองได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๒) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน  
(๔) การดูแลห้องเรียน 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

 
 

๑. ครูและเด็กพูดข้อตกลงก่อนเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน 

    - เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั งเมื่อเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่ 
   - ไม่น าของเล่นมาขว้างปาใส่กัน 

   -  รู้จักรอคอย และแบ่งกัน 

๒. เด็กเลือกเล่นในมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ครูเดินดูทุกกลุ่ม 

๓. ก่อนหมดเวลาครูให้สัญญาณ “หยุด” เด็กเก็บ
ของเข้าท่ีให้เรียบร้อย ครูเดินดูความเรียบร้อยเลิก
เล่นหรือเมื่อจะไปเล่นในมุมประสบการณ์ใหม่ 

๑. สื่อมุมบทบาทสมมติ 
๒. สื่อในมุมหนังสือ 

๓. สื่อมุมบล็อก 

๔. สื่อมุมธรรมชาติ 
๕. สื่อมุมเครื่องเล่น
สัมผัส 

๖. สื่อมุมเกมการศึกษา 

สังเกต 

๑. การเก็บของเล่น
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

เล่นและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ได้ 

(๑) การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

 ๑. ครูพูดข้อตกลงก่อนเล่นเกม “เดินตะขาบ” 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

๒. เด็กเดินเป็นแถวไปที่สนามเด็กเล่น 
๓. เด็กยืนเป็นแถวตอนลึกประมาณ 3-4 คน 

๔. เด็กอบอุ่นร่างกายโดยก้มแตะปลายเท้า ๑๐ 
ครั ง วิ่งอยู่กับที่พร้อมกับนับ ๑ - ๒๐ กระโดด  
ตบมือเหนือศีรษะ ๑๐ ครั ง 

๑. เกมเดินตะขาบ 

๒. นกหวีด 

สังเกต 

การเล่นและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 
 
 
 



จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

   ๕. ครูสาธิตวิธีเล่นเกม “เดินตะขาบ" ใหเ้ด็กดู 

๖. ให้เด็กเล่นเกมเดินตะขาบ  
๗. เมื่อหมดเวลาให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื อ  
๘. เด็กท าความสะอาดร่างกาย 

๙. เด็กเดินเป็นแถวกลับห้องเรียน 

  

เกมการศึกษา 

๑. จับคู่ภาพตามท่ี
ก าหนดให้ได้ 
๒. เล่นร่วมกับเพื่อน
ได้ 

(๑) การเล่นร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

(๑๓) การจับคู่สิ่งต่าง ๆ 

การเล่นเกมจับคู่
ภาพที่สมบูรณ์กับ
ภาพส่วนย่อยตาม
ล าพังหรือเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๑. ครูแนะน าการเล่นเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับ
ภาพแยกส่วนและสาธิตการเล่น 

๒. ครแูบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเล่นเกมจากข้อ 1             
กลุ่มอ่ืนเล่นเกมที่เคยเล่น 

๓. เด็กทุกกลุ่มหมุนเวียนเล่นเกมจากข้อ ๑    
สลับกับเกมที่เคยเล่น 

๔. เก็บเกมเข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

๑. การจับคู่ภาพที่
สมบูรณ์กับภาพ          
แยกส่วน  
๒. เกมที่เคยเล่น 

สังเกต 

๑. การจับคู่ภาพ
ตามท่ีก าหนด 

๒. การเล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 13 ของเล่นของใช้ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

เลขที่ ชื่อ 

ประเมินพัฒนาการ 

หมาย
เหตุ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้าน
สังคม 

ด้านสติปัญญา 

๑.
 ก
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ิบตั

ิต่อ
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ะพ
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บอ

ลใ
สต่

ะก
รา้

 

๓.
 ก

าร
ใช้

กร
รไ

กร
ตัด

กร
ะด

าษ
ตา

มแ
นว

เส
้นโ

ค้ง
 

๔.
 ก

าร
กล

้าพ
ูดก

ลา้
แส

ดง
ออ

กอ
ย่า

ง
เห
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ะส
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าน
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๕.
 ก
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นไ

หว
ร่า

งก
าย

อย
่าง

มี
คว

าม
สุข

 

๖.
 ก

าร
ท า

งา
นที่

ได
้รับ

มอ
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มา
ยจ

น
ส า

เรจ็
ด้ว
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อง
 

๗.
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็บข
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ียบ
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ย
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๘.
 ก

าร
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วสั
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รือ
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แล

้วม
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ะด

ิษฐ
์เป

็นข
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่น 

๙.
 ก
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่นร
่วม

กับ
เพ
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๑๐
. ก

าร
สน

ทน
าแ

สด
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มค
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หน็

ร่ว
มก
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. ก

าร
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 าต

าม
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รูช
ี  
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. ก
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จับ

คูภ่
าพ

ตา
มท
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ะโ

ดย
มีค

วา
มแ

ปล
ก

ให
ม ่

๑.                 
๒.                 
๓.                 
๔.                 
๕.                 
๖.                 
๗.                 
๘.                 
๙.                 

๑๐.                 
 

 



เลขที่ ชื่อ 

ประเมินพัฒนาการ 

หมาย
เหตุ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้าน
สังคม 
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๖.
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ปล
ก
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ม ่

๑๑.                 
๑๒.                 
๑๓.                 
๑๔.                 
๑๕.                 
๑๖.                 
๑๗.                 
๑๘.                 
๑๙.                 
๒๐.                 
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