
แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานเพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของเด็กวยัอนบุาล  
หน่วยการเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 

กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
  



แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
สัปดาหท์ี่  ๑  วนัที่  ๑  เร่ือง  ประสบการณเ์ดิมและลักษณะของหมู  

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ประเมิน 

นิทานเรือ่งลกู
หม3ูตวัเป็น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรยีนรู ้
ผา่นการดงึ
ประสบการณ์
เดิมและการ
คาดคะเนจาก
สิง่ชีแ้นะเพื่อ
สรา้งเสรมิ
ความรูแ้ละการ
รกัการอา่น  

สาระที่ควรรู้ 
๑. ความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสอื 
ไดแ้ก่ การใชห้นงัสอื 
ตวัหนงัสอื เครือ่งหมาย
ค าถาม ไมย้มก ทิศทางการ
ถือหนงัสอื ทิศทางการอา่น
หนงัสอื  
๒. ความรูเ้ก่ียวกบั
ตวัหนงัสอื ไดแ้ก่ ช่ือเรือ่ง ช่ือ
ผูแ้ตง่ ค าศพัทใ์หม ่
๓. ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ิง่
ชีแ้นะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ ภาพปก 
ประสบการณเ์ดมิ และช่ือ
เรือ่ง 
๔.ลกัษณะของหมทูี่เดก็รูจ้กั
และในนิทาน 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑. ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นนิทานรว่มกนัและท า
กิจกรรมทีต่อ่เนื่อง 

๑. เพื่อใหเ้ดก็มีความรู ้
เก่ียวกบัการอา่น ไดแ้ก่  
๑.๑ การใชห้นงัสอื  
๑.๒ ตวัหนงัสอื 
๑.๓ เครือ่งหมาย
ค าถาม  
๑.๔ การใชส้ิง่ชีแ้นะใน
การคาดคะเนและ
ตรวจสอบ 
๒. เพื่อใหเ้ดก็รกัการ
อา่น ไดแ้ก ่
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่น  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่น 
๓. เพื่อใหเ้ดก็ดงึ
ประสบการณเ์ดมิและ
เรยีนรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะ
ของหม ู
 
 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูนั่งเป็นครึง่วงกลมและรว่มกนัสรา้งขอ้ตกลง 
โดยใชแ้นวค าถาม เช่น ขณะท ากิจกรรมเด็กควรท า
อยา่งไร? 
 ๒. เด็กและครูรว่มกิจกรรมปรศินาค าทาย แนวด าเนินการ 
คือ เด็กเลอืกปรศินา ครูอา่นใหฟั้งเนน้ใหเ้ด็กรูจ้กัและออก
เสยีงเครือ่งหมายค าถามและไมย้มก เดก็ชว่ยกนัระดม
ความคิดตอบ ครูเฉลยดว้ยภาพหนา้ปกนิทานในสว่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปรศินาแตล่ะปรศินาซึง่มดีงันี ้
- อะไรเอย่? ตวักลมๆ ผิวอมชมพ ูเสยีงรอ้งตดิห ูอู๊ดๆ นั่นไง 
(หม)ู 
- อะไรเอย่?  เป็นท่ีอยูอ่าศยั ใหค้วามรกั ความปลอดภยั 
เป็นศนูยร์วมสมาชิกทกุคน (บา้น) 
- อะไรเอย่? เป็นสตัวอ์ยูใ่นป่า ท าทา่นา่กลวั กินเหยื่อทัง้ตวั 
หอนกนัทั่ว บรูว๊ ๆ (หมาป่า) 
ขั้นสอน 
๓. ครูน านิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็กสงัเกตสนทนา
จากภาพหนา้ปกและคาดเดาช่ือเรือ่งของนิทาน แนวค าถาม
มีดงันี ้
- เห็นภาพหนา้ปกอะไรบา้ง ? (หม,ูไม,้อิฐ,หมาป่า) 
- มีลกูหมทูัง้หมดก่ีตวั? ( ๓ ตวั) 

๑.หนงัสอื 
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๒.ปรศินาค า
ทาย 
๓. ชารต์ลกูหมู
สามตวั 
๔.บตัรภาพหม ู
๕.ชารต์คาด
เดานิทานลกู
หมสูามตวั 
๖.ชารต์เพลง 
ลกูหมใูส่
รองเทา้ 
๗.ธนาคาร
ค าศพัทแ์ละ
ค าศพัท ์
 

๑. สงัเกตพฤติกรรม
ความรูเ้ก่ียวกบัการอา่น  
๑.๑ รูจ้กัสว่นประกอบ
ของหนงัสอื,ทิศทางการ
ถือหนงัสอืและทิศ
ทางการอา่นหนงัสอื 
๑.๒ รูจ้กัตวัหนงัสอืจาก
ช่ือเรือ่ง 
๑.๓ รูจ้กัเครือ่งหมาย
ค าถาม  
๑.๔ รูจ้กัคาดคะเนช่ือ
เรือ่ง เรือ่งราวจากภาพ 
๒. สงัเกตพฤติกรรมรกั
การอา่น  
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่นโดยมีสมาธิใน
การอา่นรว่มกนันาน 3-
5 นาทีและท ากิจกรรม
ตอ่เนื่องนาน 5-10 นาที  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่นจากสหีนา้ความสขุ



สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ประเมิน 

๒. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นความสขุที่ไดท้  า
กิจกรรมการอา่น 

๓. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นการแสดงความคดิเห็น
ความรูส้กึจากนิทาน 
๔. การอา่น ไดแ้ก่ การอา่น
รว่มกนั การเห็นแบบอยา่ง
ของการอา่น การสงัเกตทิศ
ทางการอา่นตวัอกัษร ค า
และขอ้ความ การอา่นโดยใช้
การคาดคะเนและสิง่ชีแ้นะ 
๕. อื่น ๆ (สงัเกต สนทนา 
เช่ือมโยง ประสบการณ์
เปรยีบเทียบ) 

คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นภาษา 

- ลกูหมใูนนิทานก าลงัท าอะไรอยู?่ (คยุ,ถือของ) 
- นิทานเรือ่งนีน้า่จะมีช่ือวา่อะไร?  
๔. ครูเฉลยช่ือนิทานเช่ือมโยงกบัค าตอบของเด็ก ครูเป็น
ตวัอยา่งการชีท้ศิทางการอา่น การกลบัดา้นหนงัสอื ใช้
ความรูเ้ก่ียวกบัตวัอกัษรอา่นช่ือเรือ่งแนะน าปกหนา้ ช่ือผู้
แตง่ ผูว้าดภาพประกอบ ปกหลงั 
๕. เด็กและครูรว่มกนัสะสมค าศพัทใ์หมท่ี่ไดใ้นวนันี ้คือ ลกู
หมสูามตวั หมาป่า บา้น   
๖. เด็กและครูรว่มกนัสนทนาประสบการณเ์ดมิเก่ียวกบัหมู
ที่เด็กรูจ้กัเปรยีบเทียบกบัหมใูนนิทาน พรอ้มกบัครูจดบนัทกึ
ค าตอบของเด็กลงบนชารต์ลกูหมสูามตวั แนวค าถามมีดงันี ้
- หมทูี่เดก็เคยเห็นและรูจ้กัมีลกัษณะอยา่งไร? (ยืน ๔ ขา, 
ตวัสชีมพ/ูสดี  า, ตวัอว้น, พดูไมไ่ด)้ 
- หมใูนนิทานมีลกัษณะอยา่งไร ? (ยืน ๒ ขา, ตวัสชีมพ,ู ตวั
อว้น, พดูได)้ 
๗. เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเก่ียวกบัการคาดคะเน
เรือ่งราวนิทานจากการใชภ้าพปกหนา้ ปกหลงั และช่ือเรือ่ง 
เป็นสิง่ชีแ้นะพรอ้มกบัครูจดบนัทกึค าตอบของเด็กลงบน
ชารต์ลกูหมสูามตวั 
ขั้นสรุป 
๘. เด็กและครูรว่มกนัสรุปสิง่ที่ไดเ้รยีนรูป้ระกอบชารต์ ไดแ้ก่ 
ช่ือเรือ่ง ค าศพัท ์เรือ่งราวที่คาดคะเน ลกัษณะของหม ู
๙. เด็กและครูรว่มกนัรอ้งเพลง ลกูหมใูสร่องเทา้ 

พงึพอใจในการอา่น
รว่มกนั และพดูแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน 
๓. สงัเกตการรว่ม
กิจกรรมที่สามารถดงึ
ประสบการณเ์ดมิและ
บอกลกัษณะของหม ู
 



แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี) 
วันที่  ๒  เร่ือง  ที่ตั้งของบ้าน        

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
นิทานเรือ่งลกู
หม3ูตวัเป็น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรยีนรู ้
ผา่นการ
คาดคะเนเนือ้
เรือ่งจากภาพ 
เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรูแ้ละการ
รกัการอา่น  

สาระที่ควรรู้ 
๑. ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้
หนงัสอื ไดแ้ก่ รูท้ิศทางใน
การถือหนงัสอื รูจ้กั
สว่นประกอบของหนงัสอื 
รูท้ิศทางในการอา่น  
๒.ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้
สิง่ชีแ้นะในการคาดคะเน
และการตรวจสอบการ
คาดคะเน ไดแ้ก่ เรือ่งราว
จากภาพในนิทานแตล่ะ
หนา้ 
 ๓.ลกัษณะของที่อยูอ่าศยั
ของหมทูี่เด็กรูจ้กัและพบ
เจอกบัลกัษณะของที่อยู่
อาศยัของหมใูนนิทาน 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑. ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นนิทานรว่มกนัและท า
กิจกรรมทีต่อ่เนื่อง 

๑. เพื่อใหเ้ดก็มีความรู ้
เก่ียวกบัการอา่น ไดแ้ก่  
๑.๑ การใชห้นงัสอื 
๑.๒ รูจ้กัสว่นประกอบ
ของหนงัสอื 
๑.๓ รูท้ิศทางในการ
อา่น 
๒.เพื่อใหเ้ด็กรกัการ
อา่น ไดแ้ก ่
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่น  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่น 
๓. เพื่อใหเ้ดก็ได้
คาดคะเนภาพจาก
นิทานได ้
๔. เพื่อใหเ้ดก็บอกที่ตัง้
ของบา้นตนเองได ้
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูนั่งเป็นครึง่วงกลมและรว่มกนัสรา้งขอ้ตกลง 
โดยใชแ้นวค าถาม เช่น ขณะท ากิจกรรมเด็กควรท าอยา่งไร? 
๒. ครูรอ้งเพลง ลกูหมใูสร่องเทา้ ใหเ้ดก็ ๆฟัง ๑ รอบ จากนัน้
ใหค้รูและเด็กรอ้งรว่มกนั โดยมีชารต์เพลง ลกูหมใูสร่องเทา้ 
ประกอบ 
๓. ครูและเด็กรว่มกนัสนทนาประสบการณเ์ดมิเก่ียวกบัภาพ
หนา้ปกนิทานจากวนัก่อน โดยใชค้  าถามดงันี ้
- เมื่อวานนีท้ี่เด็ก ๆ ไดด้ภูาพหนา้ปกนิทาน เดก็ ๆจ าไดไ้หม
วา่นิทานมีช่ือเรือ่งวา่อะไร (ลกูหมสูามตวั) 
-ในหนา้ปกนิทานมีสตัวอ์ะไรบา้ง(หม,ูหมาป่า) 
- ในมือหมถืูออะไรบา้ง (ก่ิงไม,้อิฐ) 
ขั้นสอน 
๔. ครูเปิดหนงัสอืนิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็กดทูีละ
ภาพพรอ้มกบัสงัเกตรายละเอยีดภาพและสนทนา โดยไม่
เปิดภาพสดุทา้ยที่เป็นตอนจบของนิทาน   โดยใชค้  าถาม
ดงันี ้
   - ภาพในหนา้นีเ้ดก็ ๆเห็นอะไรบา้ง ? 
   - ภาพในหนา้นีท้ี่เดก็ ๆ เห็น เดก็ ๆ คิดวา่เกิดอะไรขึน้?  
   - เด็ก ๆคิดวา่ภาพตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร? 

๑.หนงัสอื 
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๒. ชารต์เพลง 
ลกูหมใูสร่องเทา้ 
๓.ชารต์บา้น 
๔.ชารต์คาดเดา
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๕. ภาพบา้น 
  - บา้นรมิทะเล 
  - บา้นรมิเขา 
  - บา้นติดถนน 
  - หมูบ่า้น 

๑. สงัเกตพฤติกรรม
เก่ียวกบัการอา่น 
๑.๑ รูท้ิศทางในการถือ
หนงัสอื รูจ้กั
สว่นประกอบของ
หนงัสอื รูท้ิศทางในการ
อา่น  
๑.๒ รูจ้กัคาดคะเน
เรือ่งราวจากภาพใน
นิทานแตล่ะหนา้ 
๒.สงัเกตพฤติกรรมรกั
การอา่น 
๒.๑  ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่นโดยมีสมาธิใน
การอา่นรว่มกนันาน 3-5 
นาทีและท ากิจกรรม
ตอ่เนื่องนาน 5-10 นาที  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่นจากสหีนา้ความสขุ
พงึพอใจในการอา่น



สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
๒. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นความสขุที่ไดท้  า
กิจกรรมการอา่น 

๓. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นความรูส้กึจาก
นิทาน 
๔. การอา่น ไดแ้ก่ การ
อา่นรว่มกนั การเห็น
แบบอยา่งของการอา่น 
การสงัเกตทิศทางการอา่น
ตวัอกัษร ค าและขอ้ความ 
การอา่นโดยใชก้าร
คาดคะเนและสิง่ชีแ้นะ 
๕.อื่น ๆ ไดแ้ก่ สงัเกต 
สนทนา 

พฒันาการดา้นภาษา โดยครูจดบนัทกึค าตอบที่เดก็คาดเดาลงบนชารต์นิทานลกู
หมสูามตวั 
๕. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัเก่ียวกบัท่ีตัง้ของบา้น โดยใช้
ค าถามดงันี ้
   - จากที่เด็ก ๆไดด้ภูาพในนิทานแลว้ เด็ก ๆเห็นวา่บา้นของ
ลกูหมตูัง้อยูท่ี่ไหน?  (ในป่า) 
- บา้นของเด็ก ๆ ตัง้อยูใ่นป่าไหม? ถา้ไมใ่ช่ แลว้บา้นของเดก็ 
ๆ ตัง้อยูท่ี่ไหน?  
(ภเูขา,รมิทะเล,รมิถนน) 
พรอ้มกบัครูจดบนัทกึค าตอบของเด็กลงบนชารต์บา้น 
ขั้นสรุป 
๖. ครูและเด็กรว่มกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัท่ีตัง้ของบา้น 
 
 
 
 

รว่มกนั และพดูแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน 
๓.สงัเกตการบอกแหลง่
ที่ตัง้ของบา้นตนเอง 

                       

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี) 

วันที่  ๓  เร่ือง  ที่อยูอ่าศัยของหมู 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

นิทานเรือ่งลกู
หม3ูตวัเป็น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรยีนรู ้
ผา่นการอา่น
รว่มกนัและ
คาดคะเนตอน
จบของนิทาน
เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรูแ้ละการ
รกัการอา่น 

สาระที่ควรรู้ 
๑. ความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสอื 
ไดแ้ก่ การใชห้นงัสอื 
ตวัหนงัสอื  ทิศทางการถือ
หนงัสอื ทิศทางการอา่น
หนงัสอื  
๒. ความรูเ้ก่ียวกบัตวัหนงัสอื 
ไดแ้ก่ ช่ือเรือ่ง ช่ือผูแ้ตง่ 
ค าศพัทใ์หม ่
๓. ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ิง่
ชีแ้นะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ เรือ่งราว 
ประสบการณเ์ดมิ  
 ๔.ลกัษณะของแหลง่ที่อยู่
อาศยัของเด็กและแหลง่ที่อยู่
อาศยัทีเ่ด็กรูจ้กัและพบเจอ 
ประสบการณเ์ดิม 
๑. ความใฝ่มุง่มั่นในการอา่น
นิทานรว่มกนัและท า
กิจกรรมทีต่อ่เนื่อง 

๑. เพื่อใหเ้ดก็มีความรู ้
เก่ียวกบัการอา่น ไดแ้ก่  
๑.๑ การใชห้นงัสอื  
๑.๒ ตวัหนงัสอื 
๑.๓ เครือ่งหมาย
ค าถาม  
๑.๔ การใชส้ิง่ชีแ้นะใน
การคาดคะเนและ
ตรวจสอบ 
๒. เพื่อใหเ้ดก็รกัการ
อา่น ไดแ้ก ่
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่น  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่น 
๓. เพื่อใหเ้ดก็ดงึ
ประสบการณเ์ดมิ
เก่ียวกบัเรือ่งราวจาก
ภาพในนิทาน 
๔.เพื่อใหเ้ด็กเรยีนรู ้
ลกัษณะของแหลง่ที่อยู่

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูนั่งเป็นครึง่วงกลมและรว่มกนัสรา้งขอ้ตกลง 
โดยใชแ้นวค าถาม เช่น ขณะท ากิจกรรมเด็กควรท า
อยา่งไร? 
๒. ครูและเด็กสนทนาประสบการณเ์ดิมเก่ียวกบัเรือ่งราว
จากภาพในนิทานจากวนัก่อน 
ขั้นสอน 
๓. ครูอา่นนิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็กฟัง  หลงัจากนัน้
ครูถามค าถามดงันี ้
- เด็ก ๆ เห็นอะไรบา้งในหนา้นี ้แลว้เกิดอะไรขึน้? 
- เด็ก ๆคิดวา่เรือ่งราวในหนา้ตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร? 
 โดยครูยงัไมอ่า่นตอนจบของนิทานใหเ้ด็กฟัง 
๔.ครูใหเ้ดก็ ๆ คาดเดาเก่ียวกบัตอนจบของนิทาน พรอ้มครู
จดบนัทกึ โดยครูใชค้  าถามดงันี ้ 
- เด็ก ๆ คดิวา่ตอนจบจะเป็นอยา่งไร 
๕. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัของหมใูน
นิทานกบัหมใูนชีวติจรงิ  โดยใชค้  าถามดงันี ้
   - ในนิทาน เด็ก ๆเห็นวา่ลกูหมอูาศยัอยูท่ี่ไหน? (บา้นฟาง
,บา้นไม,้บา้นอิฐ) 
  -  ในชีวิตจรงิเด็ก ๆ เห็นลกูหมอูาศยัอยูท่ี่ไหน?  (คอก
,กรง) 

๑.หนงัสอื 
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๒.ชารต์ลกูหมู
สามตวั 
๓.ชารต์ค า
คลอ้งจอง น่ีคือ
บา้น 
๔.ชารต์คาดเดา
นิทานลกูหมู
สามตวั 

๑. สงัเกตพฤติกรรม
ความรูเ้ก่ียวกบัการอา่น  
๑.๑ รูจ้กัสว่นประกอบ
ของหนงัสอื,ทิศทางการ
ถือหนงัสอืและทิศ
ทางการอา่นหนงัสอื 
๑.๒ รูจ้กัตวัหนงัสอืจาก
ช่ือเรือ่ง  
๑.๓ รูจ้กัคาดคะเน 
เรือ่งราวจากภาพ 
๒. สงัเกตพฤติกรรมรกั
การอา่น  
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่นโดยมีสมาธิใน
การอา่นรว่มกนันาน 3-5 
นาทีและท ากิจกรรม
ตอ่เนื่องนาน 5-10 นาที  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่นจากสหีนา้ความสขุ
พงึพอใจในการอา่น



สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
๒. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นความสขุที่ไดท้  ากิจกรรม
การอา่น 

๓. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นการแสดงความคดิเห็น
ความรูส้กึจากนิทาน 
๔. การอา่น ไดแ้ก่ การอา่น
รว่มกนั การเห็นแบบอยา่ง
ของการอา่น การสงัเกตทิศ
ทางการอา่นตวัอกัษร ค า
และขอ้ความ การอา่นโดยใช้
การคาดคะเนและสิง่ชีแ้นะ 

อาศยัของเด็กและ
แหลง่ที่อยูอ่าศยัที่เด็ก
รูจ้กัและพบเจอ 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นภาษา 

พรอ้มกบัครูจดบนัทกึค าตอบของเด็กลงบนชารต์บา้น 
๖. ครูทอ่งค าคลอ้งจอง น่ีคือบา้น พรอ้มท าทา่ประกอบค า
คลอ้งจองใหเ้ด็ก ๆดแูลว้ใหเ้ด็ก ๆท าตาม 
ขั้นสรุป 
๗. ครูและเด็กรว่มกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัของ
หม ู
 
 
 
 
 

รว่มกนั และพดูแสดง
ความคิดเห็นจากนิทาน 
๓. สงัเกตการรว่ม
กิจกรรมที่สามารถดงึ
ประสบการณเ์ดมิและ
บอกลกัษณะของแหลง่ที่
อยูอ่าศยัของเด็กและ
แหลง่ที่อยูอ่าศยัที่เด็กรูจ้กั
และพบเจอ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                       แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     

วันที่  ๔  เร่ือง   ประเภทของบ้าน 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

นิทานเรือ่งลกู
หม3ูตวัเป็น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรยีนรู ้
ผา่นการอา่น
รว่มกนัและ
คาดคะเนตอน
จบของนิทาน
เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรูแ้ละการ
รกัการอา่น 

สาระที่ควรรู้ 
๑.ความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสอื 
ไดแ้ก่ การใชห้นงัสอื 
ตวัหนงัสอื เครือ่งหมาย
ค าถาม ไมย้มก ทิศทางการ
ถือหนงัสอื ทิศทางการอา่น
หนงัสอื  
๒. ความรูเ้ก่ียวกบั
ตวัหนงัสอื ไดแ้ก่   ค าศพัท์
ใหม ่
๓. ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ิง่
ชีแ้นะในการคาดคะเนและ
ตรวจสอบ ไดแ้ก่  
ประสบการณเ์ดมิ และ 
คาดเดาตอนจบในนิทาน 
๔.ประเภทของบา้น 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑. ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นนิทานรว่มกนัและท า
กิจกรรมทีต่อ่เนื่อง 

๑. เพื่อใหเ้ดก็มีความรู ้
เก่ียวกบัการอา่น ไดแ้ก่  
๑.๑ การใชห้นงัสอื  
๑.๒ ตวัหนงัสอื 
 ๑.๓ การใชส้ิง่ชีแ้นะใน
การคาดคะเนและ
ตรวจสอบ 
๒. เพื่อใหเ้ดก็รกัการอา่น 
ไดแ้ก่ 
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นใน
การอา่น  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การ
อา่น 
๓. เพื่อใหเ้ดก็ดงึ
ประสบการณเ์ดมิและ
เรยีนรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะ
ของหม ู
๔. เพื่อใหเ้ดก็บอก
ประเภทบา้นท่ีตนเอง
อาศยัอยูไ่ด ้

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูนั่งเป็นครึง่วงกลมและรว่มกนัสรา้ง
ขอ้ตกลง โดยใชแ้นวค าถาม เช่น ขณะท ากิจกรรมเด็ก
ควรท าอยา่งไร? 
๒.ครูและเด็กรว่มกนัทอ่งค าคลอ้งจอง นี่คือบา้น พรอ้ม
ท าทา่ประกอบค าคลอ้งจอง 
 ขั้นสอน 
๓. ครูอา่นนิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็กฟังใหมอ่ีก
ครัง้ โดยครูยงัไมอ่า่นตอนจบของนิทานใหเ้ด็กฟัง 
๔. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัเก่ียวกบัตอนจบของ
นิทาน โดยครูขอเด็กอาสาสมตัรออกมาเลา่ตอนจบ
ตามความคดิของตนเอง พรอ้มครูจดบนัทกึค าตอบลง
บนชารต์ตอนจบนิทานเรือ่ง ลกูหม ู
๕. ครูและเด็กรว่มกนัแตง่ตอนจบของนิทานเรือ่ง ลกู
หมสูามตวั 
๖. ครูและเด็กสนทนารว่มกบัเก่ียวกบัประเภทของบา้น 
โดยใชค้  าถามดงันี ้
   - เด็ก ๆพบเห็นบา้นแบบไหนบา้ง ? 
   - บา้นของเดก็ ๆเป็นอยา่งไร ? 
พรอ้มกบัครูจดบนัทกึค าตอบของเด็กลงบนชารต์
ประเภทของบา้น 

๑.หนงัสอื 
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๒. ชารต์ลกูหมู
สามตวั 
๓.ชารต์
แผนภมูิบา้นท่ี
เด็กอาศยั 
๔.ค าคลอ้งจอง 
นี่คือบา้น 
๕.ชารต์คาด
เดานิทานลกู
หมสูามตวั 
 
 
 

๑. สงัเกตพฤติกรรมความรู้
เก่ียวกบัการอา่น  
๑.๑ รูจ้กัสว่นประกอบของ
หนงัสอื,ทิศทางการถือ
หนงัสอืและทิศทางการอา่น
หนงัสอื 
๑.๒ รูจ้กัตวัหนงัสอืจากช่ือ
เรือ่ง  
๑.๓ รูจ้กัคาดคะเน คาดเดา
ตอนจบของนิทาน  
๒. สงัเกตพฤติกรรมรกัการ
อา่น  
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นโดยมีสมาธิในการอา่น
รว่มกนันาน 3-5 นาทีและท า
กิจกรรมตอ่เนื่องนาน 5-10 
นาที  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การอา่น
จากสหีนา้ความสขุพงึพอใจ
ในการอา่นรว่มกนั และพดู



สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
๒. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นความสขุที่ไดท้  า
กิจกรรมการอา่น 

๓. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นการแสดงความคดิเห็น
ความรูส้กึจากนิทาน 
๔. การอา่น ไดแ้ก่ การอา่น
รว่มกนั การเห็นแบบอยา่ง
ของการอา่น การสงัเกตทิศ
ทางการอา่นตวัอกัษร ค า
และขอ้ความ การอา่นโดย
ใชก้ารคาดคะเนและสิง่
ชีแ้นะ 
๕.อื่น ๆ (สงัเกต สนทนา 
เช่ือมโยงประสบการณ์
เปรยีบเทียบ 
 

๕. เพื่อใหเ้ดก็อธิบาย
ลกัษณะของบา้นแตล่ะ
ประเภทได ้
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นภาษา 

๗. ครูและเด็กรว่มกนัสนทนาเก่ียวกบับา้นท่ีเด็ก ๆพบ
เห็น 
๘. ครูแนะน าชารต์บา้นท่ีเด็กอาศยั โดยอธิบาย
รายละเอียดของชารต์ หลงัจากนัน้ครูแจกสติก๊เกอรใ์ห้
เด็กทกุคน แลว้ใหเ้ดก็แตล่ะคนน าไปติดในช่องใหต้รง
กบัลกัษณะบา้นท่ีตนเองอาศยัอยู ่( บา้น ๑ ชัน้, บา้น 
๒ ชัน้, มากกวา่  ๒ ชัน้) 
เมื่อเด็กตดิครบทกุคนแลว้ครูกบัเด็กรว่มกนันบัจ านวน
เด็กที่อาศยัอยูใ่นบา้นแตล่ะประเภท 
ขั้นสรุป 
๙. ครูและเด็กรว่มกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบับา้นและ
จ านวนเด็กที่อาศยัอยูใ่นบา้นแตล่ะประเภท 
โดยใชค้  าถามดงันี ้
  - บา้นท่ีเด็กพบเจอเป็นแบบไหนบา้ง ? 
  - เด็กที่อาศยัอยูใ่นบา้นแตล่ะประเภทมีจ านวนก่ีคน 

แสดงความคิดเห็นจาก
นิทาน 
๓. สงัเกตการรว่มกิจกรรมที่
สามารถดงึประสบการณ์
เดิมและบอกประเภทของ
บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ์โดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่  ๕  เร่ือง    ความส าคัญของบ้าน 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
นิทานเรือ่งลกู
หม3ูตวัเป็น
วรรณกรรมที่
เด็กควรเรยีนรู ้
ผา่นการอา่น
รว่มกนัโดยให้
เด็กมีสว่นรว่ม
เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรูแ้ละการ
รกัการอา่น 

สาระที่ควรรู้ 
๑. ความรูเ้ก่ียวกบัหนงัสอื 
ไดแ้ก่ การใชห้นงัสอื 
ตวัหนงัสอื เครือ่งหมาย
ค าถาม ไมย้มก ทิศ
ทางการถือหนงัสอื ทิศ
ทางการอา่นหนงัสอื  
๒. ความรูเ้ก่ียวกบั
ตวัหนงัสอื ไดแ้ก่ ช่ือเรือ่ง 
ช่ือผูแ้ตง่ ค าศพัทใ์หม ่
๓. ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้
สิง่ชีแ้นะในการคาดคะเน
และตรวจสอบ ไดแ้ก่ การ
คาดคะเนค าที่ซ  า้ ๆ 
๔.ความส าคญัของบา้น 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑. ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นนิทานรว่มกนัและท า
กิจกรรมทีต่อ่เนื่อง 

๑. เพื่อใหเ้ดก็มีความรู ้
เก่ียวกบัการอา่น ไดแ้ก่  
๑.๑ การใชห้นงัสอื  
๑.๒ ตวัหนงัสอื 
๑.๓ เครือ่งหมายค าถาม  
๑.๔ การใชส้ิง่ชีแ้นะในการ
คาดคะเนและตรวจสอบ 
๒. เพื่อใหเ้ดก็รกัการอา่น 
ไดแ้ก่ 
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่น  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
๓. เพื่อใหเ้ดก็ดงึ
ประสบการณเ์ดมิและ
เรยีนรูเ้ก่ียวกบัความส าคญั
ของบา้น 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นภาษา 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูนั่งเป็นครึง่วงกลมและรว่มกนัสรา้ง
ขอ้ตกลง โดยใชแ้นวค าถาม เช่น ขณะท ากิจกรรมเด็ก
ควรท าอยา่งไร? 
๒. ครูและเด็กรว่มกนัสนทนาเก่ียวกบันิทานเรือ่ง ลกู
หมสูามตวั ท่ีครูเลา่ใหฟั้งในวนักอ่นและสนทนาถึง
ตอนจบที่ชว่ยกนัแตง่ 
ขั้นสอน 
๓. ครูเลา่นิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็กฟังใหมอ่ีก
ครัง้  โดยเลา่ตอนจบของนิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั 
และใหเ้ดก็มีสว่นในการเลา่นิทานของครู โดยใหเ้ดก็
คาดคะเนค าที่ซ  า้ ๆกนัในนิทาน 
๔. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัเก่ียวกบัความส าคญั
ของบา้น ดงันี ้
  จากในนิทาน หมสูรา้งบา้นเพื่อเป็น   ที่อยูอ่าศยั 
แลว้เดก็ ๆคิดวา่บา้นของเรามคีวามส าคญัอยา่งไร 
โดยครูน าชารต์ความส าคญัของบา้นมาประกอบการ
สนทนา แลว้ครูจดบนัทกึค าตอบของเดก็ลงบนชารต์ 
ขั้นสรุป 

๑.หนงัสอื 
นิทานลกูหมู
สามตวั 
๒. ชารต์คาด
เดานิทานลกูหมู
สามตวั 
๓. ชารต์
ความส าคญั
ของบา้น 
 
 

๑. สงัเกตพฤติกรรมความรู้
เก่ียวกบัการอา่น  
๑.๑ รูจ้กัสว่นประกอบของ
หนงัสอื,ทิศทางการถือ
หนงัสอืและทิศทางการอา่น
หนงัสอื 
๑.๒ รูจ้กัตวัหนงัสอืจากช่ือ
เรือ่ง 
๑.๓ รูจ้กัเครือ่งหมาย
ค าถาม  
๑.๔ รูจ้กัคาดคะเนค าทีซ่  า้ 
ๆ 
๒. สงัเกตพฤติกรรมรกัการ
อา่น  
๒.๑ ความใฝ่มุง่มั่นในการ
อา่นโดยมีสมาธิในการอา่น
รว่มกนันาน 3-5 นาทีและ
ท ากิจกรรมตอ่เนื่องนาน 5-
10 นาที  
๒.๒ เจตคติที่ดีตอ่การอา่น
จากสหีนา้ความสขุพงึพอใจ



สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
๒. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นความสขุที่ไดท้  า
กิจกรรมการอา่น 

๓. เจตคติที่ดีตอ่การอา่น 
ดา้นการแสดงความ
คิดเห็นความรูส้กึจาก
นิทาน 
๔. การอา่น ไดแ้ก่ การ
อา่นรว่มกนั การเห็น
แบบอยา่งของการอา่น 
การสงัเกตทิศทางการอา่น
ตวัอกัษร ค าและขอ้ความ 
การอา่นโดยใชก้าร
คาดคะเนและสิง่ชีแ้นะ 
๕. อื่น ๆ(สงัเกต สนทนา 
เช่ือมโยงประสบการณ์
เปรยีบเทียบ) 

๕. ครูและเด็กรว่มกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบั
ความส าคญัของบา้น โดยสรุปจากชารต์ความส าคญั
ของบา้น  

ในการอา่นรว่มกนั และพดู
แสดงความคิดเห็นจาก
นิทาน 
๓. สงัเกตการรว่มกิจกรรมที่
สามารถดงึประสบการณ์
เดิมและบอกความส าคญั
ของบา้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



การจดัประสบการณโ์ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานหนว่ยการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดก็และครูอา่นวรรณกรรมรว่มกนั  ท ากิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองจากวรรณกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดก็และครูรว่มกนัท ากิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองจากวรรณกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดก็รว่มกนัจดันิทรรศการ  เพ่ือน าเสนอสิ่งท่ีตนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวรรณกรรมเรื่องลกูหมสูามตวั 



 

 

 

 

แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานเพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของเด็กวยัอนบุาล 

หน่วยการเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 



แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตวั” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่  ๑  เร่ือง  ผู้น าผู้ตามเลียนแบบสตัวจ์ากนิทาน 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
ผูน้  าผูต้ามได้
บรูณาการ
วรรณกรรม
ลกูหมสูามตวั
ใหเ้ดก็
เคลือ่นไหว 
เพื่อ
พฒันาการ
เป็นผูน้  าผู้
ตาม รา่งกาย 
จินตนาการ 
การ
เลยีนแบบ
ทา่ทางสตัว์
จากนิทาน 

สาระที่ควรรู้ 
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทานและ
ของจรงิ ไดแ้ก่ การเคลือ่นไหว 
การเดิน ทา่ทาง เสยีงรอ้งของ
ลกูและหมาป่า 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.แรงจงูใจในการอา่นจาก
การหาความรูผ้า่นหนงัสอื 
๒.เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ีโดย
ควบคมุจงัหวะ ทิศทาง ระดบั 
และพืน้ท่ี 
๓. สนกุกบักิจกรรมผูน้  าและผู้
ตาม 
๔. จินตนาการ คิดสรา้งสรรค ์
และการเลยีนแบบ 
 

๑. เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กั
ลกัษณะสตัวจ์าก
นิทานผา่นการ
เคลือ่นไหว 
๒. เพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้ก
การเป็นผูน้  าผูต้าม  
๓. เพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้ก
การจินตนาการเป็น
สตัวจ์ากนิทานเพื่อ
เป็นพืน้ฐานของการ
อา่นอยา่งมี
ความหมายและการ
แสดงละครตอ่ไป 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการ
เคลือ่นไหวและสขุ
ภาวะทางกาย 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูหาพืน้ที่ว่างรอบหอ้งโดยกางแขนไม่ใหช้น
เพื่อน 
๒. ครูใหเ้ดก็ท ากิจกรรมเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ตามขอ้ตกลง 
ไดแ้ก่ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ใหเ้ดก็เดินหรอืเคลือ่นไหวตาม
จงัหวะเรว็ชา้ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ๒ ครัง้ติดกนั ใหเ้ด็กหยดุ
การเคลือ่นไหวและหยดุนิ่งอยูใ่นทา่เดมิ    
ขั้นสอน 
๓. ครูใหเ้ดก็สงัเกตภาพลกูและหมาป่าจากนิทานและสาร
คดี ๔. ครูสาธิตการเป็นผูน้  าแสดงทา่ทางเลยีนแบบสตัว์
จากนิทานใหเ้ด็กทาย จากนัน้เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ีตาม
จินตนาการแทนลกัษณะสตัวน์ัน้ใหเ้ดก็ที่เหลอืเป็นผูต้าม  
๕. เด็กอาสาสมตัรผลดัเปลีย่นเป็นผูน้  าเด็กทีเ่หลอืเป็นผู้
ตาม โดยครูเป็นผูเ้คาะจงัหวะใหส้ญัญาณในแตล่ะรอบ 
ซึง่ครูจะสงัเกตและกระตุน้ เช่น หมหูรอืหมาป่าท าอะไรได้
อีก ท าอยา่งไร สง่เสยีงอยา่งไร ไปท่ีไหน ชอบท าอะไร  
ขั้นสรุป 
๖. เด็กและครูรว่มกนัผอ่นคลายรา่งกาย 

๑. เครือ่งเคาะ
จงัหวะ 
๒. หนงัสอื
นิทานและ
หนงัสอืสารคด ี
 

๑. สงัเกตการแสดง
ทา่ทางเลยีนแบบ
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน 
๒. สงัเกตการเป็นผูน้  าผู้
ตาม  
๓. สงัเกตทา่ทางการ
เคลือ่นไหวที่แสดง
จินตนาการ  

 



แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตวั” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี) 

วันที่  ๒  เร่ือง  เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ลกูหมูใสร่องเท้า 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

 เคลือ่นไหวประกอบ
เพลงไดบ้รูณาการ
วรรณกรรมลกูหมู
สามตวั เป็นกิจกรรม
ที่ใหเ้ดก็ได้
เคลือ่นไหวสว่นตา่ง ๆ
ของรา่งกาย โดยการ
เคลือ่นไหวพืน้ฐาน 
ตามจินตนาการ เด็ก
จะไดเ้รยีนรูก้าร
เคลือ่นไหวประกอบ
เพลงโดยเลยีนแบบ
ลกัษณะสตัวจ์าก
นิทาน เพื่อพฒันา
จินตนาการและ
อวยัวะทกุสว่นใหม้ี
ความสมัพนัธก์นั 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน 
ไดแ้ก่ การเดิน ทา่ทาง  
ประสบการส าคัญ 
๑.แรงจงูใจในการอา่น
จากการหาความรูผ้า่น
หนงัสอื 
๒.เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ี
โดยควบคมุจงัหวะ 
ทิศทาง ระดบั และพืน้ท่ี 
๓.การเคลือ่นไหวตาม
เสยีงเพลง/ดนตร ี
 การรอ้งเพลง 
 ๔. จินตนาการ การ
แสดงคิดสรา้งสรรค ์
และการเลยีนแบบ 

   

๑.เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กั
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน
ผา่นการเคลือ่นไหว 
๒. เพื่อใหเ้ดก็ไดค้ิด 
ทา่ทางประกอบเพลง
ตามจินตนาการ 
๓. เพื่อใหเ้ดก็
จินตนาการ การแสดง
คิดสรา้งสรรค ์และการ
เลยีนแบบจากนิทาน
เพื่อเป็นพืน้ฐานของ
การอา่น 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการ
เคลือ่นไหวและสขุภาวะ
ทางกาย 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูหาพืน้ที่ว่างรอบห้องโดยกางแขนไม่ใหช้น
เพื่อน 
๒. ครูใหเ้ดก็ท ากิจกรรมเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ตามขอ้ตกลง 
ไดแ้ก่ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ใหเ้ดก็เดินหรอืเคลือ่นไหวตาม
จงัหวะเรว็ชา้ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ๒ ครัง้ติดกนั ใหเ้ด็กหยดุ
การเคลือ่นไหวและหยดุนิ่งอยูใ่นทา่เดมิ    
ขั้นสอน 
๓. ครูและเด็กรว่มกนัรอ้งเพลง ลกูหมใูสร่องเทา้  
๔. ครูและเด็กรว่มกนัคดิทา่ทางประกอบเพลง ลกูหมใูส่
รองเทา้ ในแตล่ะทอ่นของเพลงจนครบทกุทอ่น 
๕. ครูใหเ้ดก็ท าทา่ทางประกอบเพลง ลกูหมใูสร่องเทา้ ท่ีเดก็
คิด โดยครูรอ้งเพลงใหเ้ดก็ท าทา่ประกอบ ๒ รอบ 
ขั้นสรุป 
๖. เด็กและครูรว่มกนัผอ่นคลายรา่งกาย 

๑. เพลง ลกูหมใูส่
รองเทา้ 
๒. เครือ่งเคาะ
จงัหวะ 
๓.หนงัสอืนิทาน
และหนงัสอืสารคด ี

๑.สงัเกตการแสดง
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน 
๒. สงัเกตการคิด
ทา่ทางประกอบเพลง
ตามจินตนาการ 
๓. สงัเกตทา่ทางการ
เคลือ่นไหวที่แสดง
จินตนาการ 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตวั” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่  ๓  เร่ือง   หมาป่าไล่จับหมู 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
  กิจกรรมหมาป่า
ไลจ่บัหม ู เป็น
กิจกรรม
เคลือ่นไหวและ
จงัหวะที่บรูณา
การวรรณกรรม
ลกูหมสูามตวั ให้
เด็กไดเ้คลือ่นไหว
รา่งกายหรอืท า
ทา่ทางตาม
สญัญาณ ตาม
ค าสั่งหรอื
ขอ้ตกลงโดย
เลยีนแบบ
ลกัษณะของสตัว์
จากนิทาน   

สาระที่ควรรู้ 
การเคลือ่นไหวตาม
ค าสั่งหรอืขอ้ตกลงโดย
เลยีนแบบลกัษณะของ
สตัวจ์ากนิทาน 
 - เคลือ่นไหวเป็นหม ู
 - เคลือ่นไหวเป็นหมา
ป่า 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.แรงจงูใจในการอา่น
จากการหาความรูผ้า่น
หนงัสอื 
๒.เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ี
โดยควบคมุจงัหวะ 
ทิศทาง ระดบั และพืน้ท่ี 
๓.จินตนาการ การ
แสดงคิดสรา้งสรรค ์
และการเลยีนแบบ 
๔.การนบัและแสดง
จ านวนของสิง่ตา่ง ๆ 

๑. เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัลกัษณะ
สตัวจ์ากนิทานผา่นการ
เคลือ่นไหว 
๒. เพื่อใหเ้ดก็ปฏิบตัิตาม
ค าสั่งหรอืขอ้ตกลงได ้
๓. เพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้กการ
จินตนาการเป็นสตัวจ์าก
นิทานเพื่อเป็นพืน้ฐานของ
การอา่นอยา่งมีความหมาย 
๔.เพื่อใหเ้ด็กฝึกการนบั
จ านวน 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการ
เคลือ่นไหวและสขุภาวะทาง
กาย 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูหาพืน้ที่ว่างรอบหอ้งโดยกางแขนไม่ให้
ชนเพื่อน 
๒. ครูใหเ้ดก็ท ากิจกรรมเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ตาม
ขอ้ตกลง ไดแ้ก่ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ใหเ้ดก็เดินหรอื
เคลือ่นไหวตามจงัหวะเรว็ชา้ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ๒ 
ครัง้ติดกนั ใหเ้ด็กหยดุการเคลือ่นไหวและหยดุนิ่งอยู่
ในทา่เดิม    
ขั้นสอน 
๓. ครูแนะน ากิจกรรม หมาป่าไลจ่บัหม ูใหเ้ด็ก ๆฟัง 
ดงันี ้
    ครูจะใหเ้ด็กเลอืกวา่จะเป็นหมาป่าหรอืจะเป็นหมู
ตามจ านวนท่ีครูก าหนด โดยจะแจกหมวกหมแูละ
หมวกหมาป่าใหก้บัเด็ก ๆ 
๔. ครูสาธิตวิธีการท ากิจกรรม หมาป่าไลจ่บัหมแูละให้
เด็ก ๆท ากิจกรรม โดยครูออกค าสั่ง ตวัอยา่งดงันี ้
   - ใหห้มาป่าจบักลุม่กบัหมจู านวน ๒ ตวั โดยจบักลุม่
เสรจ็ใหน้ั่งลง 
 แสดงวา่ ใหเ้ด็กที่เป็นหมาป่าไปจบักลุม่กบัเพื่อนที่
เป็นหม ูจ านวน ๒ คน 
๕. ครูใหเ้ดก็ ๆท ากิจกรรม  หมา่ป่าไลจ่บัหม ูโดยให้
เด็ก ๆฟังและท าตามค าสั่งจากครู 
ขั้นสรุป 
๖. เด็กและครูรว่มกนัผอ่นคลายรา่งกาย 

๑. เครือ่งเคาะ
จงัหวะ 
๒. หมวกหมาป่า 
๓. หมวกหม ู
๔.หนงัสอืนิทาน
และหนงัสอืสารคด ี

๑.สงัเกตการ
แสดงทา่ทาง
เลยีนแบบ
ลกัษณะสตัวจ์าก
นิทาน  
๒. สงัเกตการ
ปฏิบตัิตามค าสั่ง
หรอืขอ้ตกลง 
๓. สงัเกตการนบั
จ านวน 



แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตวั” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่  ๔  เร่ือง กายบริหาร 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 
    กิจกรรมกาย
บรหิารไดบ้รูณาการ
วรรณกรรมลกูหมู
สามตวั  เป็น
กิจกรรมเคลือ่นไหว
การท าทา่ทางกาย
บรหิาร ท่ีเด็ก ๆ 
แสดงทา่ทางตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงโดย
เลยีนแบบทา่ทาง
สตัวจ์ากนิทานรว่ม
ดว้ย 

สาระที่ควรรู้ 
การท าทา่ทางกายบรหิาร
ประกอบเพลง กายบรหิาร
ตามจินตนาการโดย
เลยีนแบบลกัษณะสตัวจ์าก
นิทาน 
ประสบการณส์ าคัญ 
 ๑.แรงจงูใจในการอา่นจาก
การหาความรูผ้า่นหนงัสอื 
๒.เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ีโดย
ควบคมุจงัหวะ ทิศทาง 
ระดบั และพืน้ท่ี 
๓. สนกุกบักิจกรรมกาย
บรหิาร  
๔. จินตนาการ คิด
สรา้งสรรค ์และการ
เลยีนแบบ  

๑. เพื่อใหเ้ดก็ไดค้ิด
และจินตนาการ 
ทา่ทางประกอบ
เพลงกายบรหิาร 
๒. เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กั
ลกัษณะสตัวจ์าก
นิทานผา่นการ
เคลือ่นไหว 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
ความสามารถใน
การเคลือ่นไหวและ
สขุภาวะทางกาย 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูหาพืน้ที่ว่างรอบหอ้งโดยกางแขนไม่ให้
ชนเพื่อน 
๒. ครูใหเ้ดก็ท ากิจกรรมเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ตาม
ขอ้ตกลง ไดแ้ก่ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ใหเ้ดก็เดินหรอื
เคลือ่นไหวตามจงัหวะเรว็ชา้ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ๒ 
ครัง้ติดกนั ใหเ้ด็กหยดุการเคลือ่นไหวและหยดุนิ่งอยู่
ในทา่เดิม    
ขั้นสอน 
๓. ครูและเด็กรว่มกนัรอ้งเพลง กายบรหิาร โดยครูเปิด
เพลงใหเ้ด็กฟัง ๑ รอบ 
๔. ครูและเด็กรว่มกนัคดิทา่ทางประกอบเพลง กาย
บรหิารโดยเลยีนแบบทา่ทางสตัวจ์ากนิทานรว่มดว้ย 
ในแตล่ะทอ่นของเพลงจนครบทกุทอ่น 
๕. ครูใหเ้ดก็ท าทา่ทางประกอบเพลง กายบรหิาร ท่ี
เด็กคดิ โดยครูเปิดเพลงใหเ้ด็กท าทา่ประกอบ ๒ รอบ 
ขั้นสรุป 
๖. เด็กและครูรว่มกนัผอ่นคลายรา่งกาย 

๑. เครือ่งเคาะ
จงัหวะ 
๒. เพลง กาย
บรหิาร 
๓.หนงัสอืนิทาน
และหนงัสอืสาร
คด ี

๑.สงัเกตการคดิและ
จินตนาการทา่ทาง
ประกอบเพลงกาย
บรหิาร 
๒. การสงัเกตการแสดง
ทา่ทางเลยีนแบบ
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน  
 
 

 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตวั” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่  ๕  เร่ือง ลูกหมูสามตัว 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

    กิจกรรมลกูหมู
สามตวัไดบ้รูณาการ
วรรณกรรมลกูหมู
สามตวั ใหเ้ด็ก
เคลือ่นไหวรา่งกาย
หรอืท าทา่ทาง
ประกอบค าบรรยาย
ในนิทาน 

สาระที่ควรรู้ 
เนือ้หาในนิทาน ไดแ้ก่
ลกัษณะสตัวจ์ากนิทาน 
ลกัษณะนิสยัของสตัว ์
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.แรงจงูใจในการอา่น
จากการหาความรูผ้า่น
หนงัสอื 
๒.เคลือ่นไหวเคลือ่นท่ี
โดยควบคมุจงัหวะ 
ทิศทาง ระดบั และ
พืน้ท่ี 
๓. จินตนาการ คิด
สรา้งสรรค ์และการ
เลยีนแบบ 
 
 

๑. เพื่อใหเ้ดก็
เคลือ่นไหวตามค า
บรรยาย  “ลกูหมสูาม
ตวั” ได ้
๒. เพื่อใหเ้ดก็ 
จินตนาการ แสดง
ความคิดสรา้งสรรค์
และเลยีนแบบผา่นการ
เคลือ่นไหวได ้
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
ความสามารถในการ
เคลือ่นไหวและสขุ
ภาวะทางกาย 
 
 
 

ขั้นน า 
๑. เด็กและครูหาพืน้ที่ว่างรอบหอ้งโดยกางแขนไม่ให้
ชนเพื่อน 
๒. ครูใหเ้ดก็ท ากิจกรรมเคลือ่นไหวพืน้ฐาน ตาม
ขอ้ตกลง ไดแ้ก่ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ใหเ้ดก็เดินหรอื
เคลือ่นไหวตามจงัหวะเรว็ชา้ เมื่อครูเคาะจงัหวะ ๒ ครัง้
ติดกนั ใหเ้ด็กหยดุการเคลือ่นไหวและหยดุนิ่งอยูใ่นทา่
เดิม    
ขั้นสอน 
๒. ครูเลา่นิทานเรือ่ง ลกูหมสูามตวั ใหเ้ด็ก ๆฟังแลว้ ให้
เด็ก ๆจินตนาการท าทา่ทางเคลือ่นไหวอยา่งอิสระ
ตามทีค่รูเลา่ 
ขั้นสรุป 
๓. เด็กและครูรว่มกนัสนทนาถึงความรูส้กึของเด็ก ๆ  
ไดป้ฏิบตัิตามในกิจกรรมที่ผา่นมาแลว้ใหท้กุคนนั่ง
เหยียดขาทัง้สองขา้งไปในทา่ที่สบาย 
  - เด็ก ๆไดท้ าทา่ทางสมมติเป็นตวัละครตวัไหน?  
(เป็นลกูหม)ู 
  - เด็ก ๆไดไ้ปท าอะไรไปบา้ง? (สรา้งบา้น) 
  - เด็ก ๆรูส้กึอยา่งไรบา้ง?    (สนกุ) 

๑.ค าบรรยาย   
“ลกูหมสูามตวั” 
๒.หนงัสอืนิทาน
และหนงัสอืสาร
คด ี
 

๑. สงัเกตการ
เคลือ่นไหวตามค า
บรรยาย  “ลกูหมสูาม
ตวั” 
๒. สงัเกตจินตนาการ 
การแสดงความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการ
เลยีนแบบผา่นการ
เคลือ่นไหว 
 

 
 
 
 



การจดัประสบการณโ์ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานหนว่ยการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็เขา้รว่มกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะท่ีสมัพนัธก์บัวรรณกรรมอยา่งสนกุสนาน 



 

 

 

 

 

แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานเพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของเด็กวยัอนบุาล 

หน่วยการเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)    
วันที่ ๑-๕  เร่ือง  ศิลปะสร้างสรรคจ์ากนิทานเร่ืองลูกหมูสามตัว 

*หมายเหตุ กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคอ์อกแบบกิจกรรมที่สมัพนัธก์บันิทานเรือ่งลกูหม ู๓ ตวัไว ้๕ กิจกรรมใหเ้ด็กเลอืกท าตามความสนใจตลอดทัง้สปัดาห ์ซึง่จะบรูณาการในชว่งเลน่ตามมมุ
โดยจดักิจกรรมเพิ่มในมมุศิลปะ 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

ศิลปะสรา้งสรรค์
ออกแบบกิจกรรมที่
สมัพนัธก์บั
วรรณกรรมลกูหมู
สามตวั เป็นกิจกรรม
ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กได้
แสดงออกทาง
อารมณ ์ความรูส้กึ 
ความคิดรเิริม่
สรา้งสรรคแ์ละ
จินตนาการโดยใช้
ศิลปะ พิมพภ์าพจาก
วสัดธุรรมชาติ และ
วิธีการอื่น ๆท่ีเด็กได้
คิดสรา้งสรรค ์และ
เหมาะสมกบั
พฒันาการ ผา่นการ
ท ากิจกรรมอยา่ง
สนกุสนาน 
 

สาระที่ควรรู้ 
๑.ป้ันแปง้โดว (หม)ู 
๒.การพบักระดาษ 
(หม,ูหมาป่า) 
๓.การใชส้เีทียน 
(ออกแบบบา้นใหห้ม)ู 
๔.ประดิษฐ์บา้นจากไม้
ไอติม 
๕.ฉีก ตดั ปะกระดาษ 
(บา้น) 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.ความใฝ่มุง่มั่นในการ
เขา้รว่มกิจกรรมที่
ตอ่เนื่องจาการอา่น 
๒.การท าศิลปะแบบ
รว่มมือ 
๓.จินตนาการและคดิ
สรา้งสรรค ์
 
 
 
 

๑. เด็กป้ันแปง้เป็นรูป
หมตูามจินตนาการได ้
๒. เด็กพบักระดาษเป็น
รูปหมหูรอืหมาป่าได ้
๓.เด็กวาดภาพ
ออกแบบบา้นได ้
๔.เด็กรว่มกนัสรา้งบา้น
จากไมไ้อตมิได ้
๕. เด็กฉีก ตดั ปะ
กระดาษได ้
๖.  เด็กปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงในการท า
กิจกรรมได ้
๗. เด็กเก็บของเขา้ที่
เมื่อท ากิจกรรมเสรจ็
แลว้ได ้
๘. สง่เสรมิการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตาได ้

ขั้นน า 
๑. ครูใหเ้ด็กนั่งเป็นครึง่วงกลม  
๒. ครูและเด็กสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั โดยใชค้  าถาม 
ดงันี ้
-  ในขณะท่ีครูอธิบายและสาธิตเด็ก ๆ ควรท าอยา่งไร 
เมื่อเด็ก ๆสงสยัหรอืมคี  าถามควรท าอยา่งไร 
-  เด็ก ๆควรดแูลอปุกรณอ์ยา่งไรระหวา่งและหลงัท า
กิจกรรม 
ขั้นสอน 
๓. ครูแนะน าและสาธิตกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์โดย
มีกิจกรรม ดงันี ้
 สัปดาหท์ี่  ๑ วนัที่  ๑ – ๕ 
  - ป้ันแปง้โดว (หม)ู 
  - การพบักระดาษ (หม,ูหมาป่า) 
  - การใชส้เีทียน (ออกแบบบา้นใหห้ม)ู 
  - ประดิษฐ์บา้นจากไมไ้อติม 
  - ฉีก ตดั ปะกระดาษ (บา้น) 
๔. ในสปัดาหท์ี่  ๑ วนัท่ี  ๑ – ๕  ครูใหเ้ด็ก ๆเลอืกท า
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคต์ามความสนใจ 
ขั้นสรุป 
๕. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัสนทนาถึงผลงาน โดย
ครูขออาสาสมคัรออกมาเลา่ถึงผลงานของตนเอง 

๑.แปง้โดว ์
๒.แผน่รองป้ัน 
๓.กระดาษส ี
๔.สเีทียน 
๕.ไมไ้อติม 
๖.กระดาษ  A4 

๑. สงัเกตการป้ันแปง้
เป็นรูปหม ู
๒.สงัเกตการพบั
กระดาษเป็นรูปหมหูรอื
หมาป่า 
๓.สงัเกตการวาดภาพ
ออกแบบบา้น 
๔.สงัเกตการรว่มกนั
สรา้งบา้นจากไมไ้อตมิ 
๕.สงัเกตการฉีก ตดั ปะ
กระดาษ 
๖. สงัเกตการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงในการท า
กิจกรรม 
๗. สงัเกตการเก็บของ
เขา้ที่เมื่อท ากิจกรรม
เสรจ็แลว้ 
๘. สงัเกตการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตา 
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๙.สง่เสรมิใหเ้ด็กแสดง
ความพอใจในผลงาน
ตนเอง 
คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นการ
สรา้งสรรค ์

๖.ครูและเด็กรว่มกนัเก็บอปุกรณเ์ขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
 

๙.สงัเกตแสดงความ
พอใจในผลงานตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

การจดัประสบการณโ์ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานหนว่ยการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการท าศลิปะท่ีสมัพนัธก์บัวรรณกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานเพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของเด็กวยัอนบุาล 

หน่วยการเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมเล่นตามมุม  

 
 
 
 

 
 
                             

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเลน่ตามมุม โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลูกหมูสามตัว” ระดับชัน้อนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี) 
วันที่ ๑-๕ เร่ือง  การเลน่ตามมุมจากวรรณกรรมเร่ือง“ลกูหมูสามตัว” 

 
*หมายเหตุ กิจกรรมเลน่ตามมุออกแบบกิจกรรมเพิ่มเตมิจากการเลน่ปกติที่สมัพนัธก์บันิทานเรือ่งลกูหม ู๓ ตวัไวใ้นมมุประสบการณต์ามความเหมาะสมเพื่อใหเ้ดก็เลอืกท าตามความสนใจ
ตลอดทัง้สปัดาห ์(กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคจ์ะบรูณาการในมมุศิลปะจึงจะระบไุวใ้นแผนกิจกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ลว้ 

สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม สื่อ ประเมิน 

กิจกรรมเลน่ตา
มมุออกแบบ
กิจกรรมที่
สมัพนัธ ์
กบัวรรณกรรม
ลกูหมสูามตวั 
เป็นทกัษะทาง
สงัคมที ่
แสดงใหเ้ห็นถึง
การท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมี
ความสขุและ
สนกุสนานกบั
การท ากิจกรรม 
ในการเลน่ตาม
มมุเดก็ควรจะ
สามารถเลน่
รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

สาระที่ควรรู้ 
๑.มมุหนงัสอื 
๒.มมุบลอ็ก 
๓.มมุบทบาทสมมตุ ิ
๔.มมุดนตร ี
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.แรงจงูใจในการ
กระตือรอืรน้ในการเลอืก
เขา้มมุหนงัสอืและ
แสวงหาความรูด้ว้ยการ
อา่น 
๒.เจตคติที่ดีตอ่การอา่น
โดยมีความสขุและพดู
แสดงความรูส้กึทีม่ีตอ่
การอา่น 
                                                                                                                                           
 
 

๑. เด็กเห็นลลีามือ ทิศ
ทางการเขยีนที่ถกูตอ้ง
และเกิดการคดิเพื่อ
เขียนได ้
๒.เด็กแสวงหาความรู ้
ในการอา่น 
๓.เด็กใชก้ลา้มเนือ้เลก็
ไดอ้ยา่งแข็งแรง 
๔.  เด็กปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงในการท า
กิจกรรมได ้
๕. เด็กเก็บของเขา้ที่
เมื่อท ากิจกรรมเสรจ็
แลว้ได ้
๖. เด็กแสดงบทบาท
สมมติตามจินตนาการ
ได ้
๗.เด็กเกิดทกัษะการ
กลา้แสดงออก 

ขั้นน า 
๑. ครูใหเ้ด็กนั่งเป็นครึง่วงกลม  
๒. ครูและเด็กสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั โดยใชค้  าถาม 
ดงันี ้
-  ในขณะท่ีครูพดูเดก็ ๆควรท าอยา่งไร 
-  ถา้เด็ก ๆสงสยัหรอืมคี  าถามควรท าอยา่งไร 
๓. ครูอธิบายวธีิการเลน่ตามมมุประสบการณ ์
๔. ครูแบง่กลุม่เด็กตามวนัโดยใหเ้ด็กเลอืกเขา้เลน่ตาม
มมุประสบการณต์ามความสนใจทีละกลุม่ 
ขั้นสอน 
๕. เด็กเขา้เลน่ตามมมุประสบการณต์ามความสนใจ
โดยมีมมุดงันี ้
การอ่านอิสระในมุมหนังสอื 
กิจกรรมอ่านอิสระ 
๑. ใหเ้ด็กเลอืกเขา้มมุและเลอืกหนงัสอืที่ตนช่ืนชอบ
หรอืสนใจมาอา่นอยา่งอิสระโดยไมร่บกวนผูอ้ื่นตาม
ความสนใจ 
๒. เด็กท าแบบบนัทกึการอา่นรายบคุคล 

๑. หนงัสอืนิทาน 
๒. บลอ็กไม ้ 
๓. บลอ็กพลาสติก 
๔. ที่คาดหวัรูปหมู
และรูปหมาป่า 
๕. เครือ่งดนตร ี
๖. หนงัสอืนิทานเรือ่ง
ลกูหมสูามตวั 
๗. ชารต์ตวัอยา่งการ
เขียน 
๘. กระดาษ 
๙. สเีทียน 
๑๐. ธนาคารค าศพัท ์

๑. สงัเกตการเห็นลลีามือ ทิศ
ทางการเขยีนที่ถกูตอ้งและ
เกิดการคดิเพื่อเขียน 
๒.สงัเกตการแสวงหาความรู ้
ในการอา่น 
๓.สงัเกตการใชก้ลา้มเนือ้
เลก็ไดอ้ยา่งแขง็แรง 
๔. สงัเกตการปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงในการท ากิจกรรม 
๕. สงัเกตการเก็บของเขา้ที่
เมื่อท ากิจกรรมเสรจ็แลว้ 
๖. สงัเกตการแสดงบทบาท
สมมติตามจินตนาการ 
๗. สงัเกตการเกิดทกัษะการ
กลา้แสดงออก 
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เพื่อแสดงถึง
มิตรภาพท่ีดีที่
จะท าใหอ้ยู่
รว่มกนัอยา่งมี
ความสขุและ
เสรมิสรา้ง
พฤติกรรมการ
อา่น 
 
 

คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นสงัคม 

กิจกรรมเขียนอิสระที่เด็กสนใจในหน้าปกนิทาน
เร่ืองลูกหมูสาม 
๑. ครูใหเ้ด็กเลอืกหยิบค าศพัทท์ีเ่ด็กสนใจจากธนาคาร
ค าศพัทม์าเขียน 
๒. เมื่อเดก็เขยีนเสรจ็แลว้ใหน้ าค าศพัทท์ี่เด็กเขยีนไป
เสยีบในธนาคารค าศพัทท์ี่ครูจดัเตรยีมไวใ้ห ้หากเด็ก
คนใดตอ้งการเขยีนค าศพัทอ์ื่น ๆ ครูจะเขยีนใหด้เูป็น
แบบอยา่ง 
๓. ครูสรุปค าศพัทท์ี่ไดจ้ากการเขยีน 
๔. ครูชกัชวนใหเ้ด็ก ๆ สะสมค าศพัทต์ามความ
ตอ้งการ 
การเล่นอิสระในมุมบล็อก 
๑. ใหเ้ด็กเลอืกเขา้มมุและเลอืกเลน่บลอ็กตามที่ตนช่ืน
ชอบหรอืสนใจมาเลน่อยา่งอิสระ 
๒. เมื่อหมดเวลาครูขออาสาสมคัรออกมาเลา่สิง่ที่ตน
ท าในมมุบลอ็ก 
การเล่นอิสระในมุมบทบาทสมมุติ 
๑. ครูใหเ้ด็กเลอืกตวัละครที่สนใจอยา่งอิสระ โดยครูมี
ที่คาดหวัเป็นรูปหมแูละรูปหมาป่า  
๒. ครูใหเ้ดก็แสดงบทบาทสมมตุติามจินตนาการ 
การเล่นอิสระในมุมดนตรี 
๑. ใหเ้ด็กเลอืกเขา้มมุและเลอืกเลน่เครือ่งดนตรตีามที่
ตนช่ืนชอบหรอืสนใจมาเลน่อยา่งอิสระ 
๒. เมื่อหมดเวลาครูขออาสาสมคัรออกมาเลา่สิง่ที่ตน
ท าในมมุดนตร ี
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๓. ครูเตือนเดก็ใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนหมดเวลาเลน่
ประมาณ ๓ - ๕ นาท ี
๔. ครูรอ้งเพลง “ลมเพลมพดั” เมือ่หมดเวลาเลน่ เด็ก
ช่วยกนัเก็บอปุกรณเ์ขา้ที่ใหเ้รยีบรอ้ย 
ขั้นสรุป 
๕. ครูและเด็กสนทนารว่มกนัสนทนาถึงกิจกรรมการ
เลน่ตามมมุ โดยขออาสาสมคัรออกมาเลา่หนา้ชัน้
เรยีนวา่ท ากิจกรรมอะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจดัประสบการณโ์ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานหนว่ยการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมเลน่ตามมมุ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็เขา้กิจกรรมตามมมุตา่ง ๆ ตามความสนใจของเด็ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานเพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมการอ่านของเด็กวยัอนบุาล 

หน่วยการเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เร่ือง “ลกูหมูสามตวั” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓-๔ ปี)     
วันที่ ๑-๕ เร่ือง  เกมหรรษาจากวรรณกรรมเร่ือง“ลกูหมูสามตัว” 

 
*หมายเหตุ กิจกรรมเกมการศกึษาออกแบบกิจกรรมที่สมัพนัธก์บันิทานเรือ่งลกูหม ู๓ ตวัไว ้๕ เกม ตามความเหมาะสม โดยใหเ้ดก็เลอืกท าตามความสนใจตลอดทัง้สปัดาห ์ไมไ่ดใ้หล้งมือ
กระท า ๑ วนั ๑ เกม ดงันัน้จงึเขยีนแผนรวมไวใ้นแผนเดียว ดงันี ้
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    เกมการศกึษาได้
ออกแบบกิจกรรมที่
สมัพนัธก์บั
วรรณกรรมลกูหมู
สามตวั ที่สง่เสรมิให้
เด็กเกิดกระบวนการ
เรยีนรู ้การสงัเกต 
การจ าแนก การ
เปรยีบเทียบ และ
สง่เสรมิทกัษะการ
คิดแกปั้ญหา ได้
เรยีนรูเ้รือ่งการใช้
ประสาทสมัผสัดา้น
การมองเห็น ผา่น
การท ากิจกรรม
อยา่งสนกุสนาน 
 

สาระที่ควรรู้ 
๑. ภาพตดัตอ่หนา้ปก
นิทาน “ลกูหมสูามตวั” 
๒. เกมเรยีงล าดบั
เหตกุารณใ์นนิทาน 
๓. เกมวางภาพตอ่ปลาย 
“บา้นของลกูหม”ู 
๔. เกมเรยีงล าดบั“บา้น
ของหน”ู 
๕. เกมจดัหมวดหมู ่“ที่
อยูอ่าศยั” 
ประสบการณส์ าคัญ 
๑.ความใฝ่มุง่มั่นในการ
เขา้รว่มกิจกรรมที่ตอ่เนื่อง
จาการอา่น 

๒.การสงัเกต จ าแนก
เปรยีบเทียบ  
 

๑. เด็กตอ่ภาพตดัตอ่
ภาพหนา้ปกนิทานได้
อยา่งถกูตอ้ง 
๒. เด็กเรยีงภาพล าดบั
เหตกุารณใ์นนิทานได ้
๓.เด็กวางภาพตอ่ปลาย 
“บา้นของลกูหม”ูได ้
๔.เด็กเรยีงล าดบัความ
สงู “บา้นของหน”ู 
๕. เด็กจดัหมวดหมูท่ี่อยู่
อาศยัได ้
๖. เด็กเก็บของเขา้ที่เมื่อ
เลน่เสรจ็แลว้ได ้
๗. สง่เสรมิการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตาในการเลน่เกม 
 
 
 

ขั้นน า 
๑. ครูใหเ้ด็กนั่งเป็นครึง่วงกลม  
๒. ครูและเด็กสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั โดยใช้
ค าถาม ดงันี ้
-  เมื่อครูแจกเกมการศกึษาเดก็ ๆควรท าอยา่งไร 
-  ในขณะท่ีครูพดูเดก็ ๆควรท าอยา่งไร 
-  ถา้เด็ก ๆสงสยัหรอืมคี  าถามควรท าอยา่งไร 
ขั้นสอน 
๓. ครูแนะน าและวิธีเลน่เกมการศกึษา โดยมเีกม
ดงันี ้
  - ภาพตดัตอ่หนา้ปกนิทาน “ลกูหมสูามตวั” 
  - เกมเรยีงล าดบัเหตกุารณใ์นนิทาน 
  - เกมวางภาพตอ่ปลาย “บา้นของลกูหม”ู 
  - เกมเรยีงล าดบั“บา้นของหน”ู 
  - เกมจดัหมวดหมู ่“ที่อยูอ่าศยั” 
๔. ครูใหเ้ดก็แตล่ะคนตดัสนิใจเลอืกเลน่เกม
ตามทีเ่ด็กสนใจ 
๕.  ครูใหเ้ด็กเลน่เกมการศกึษา 
 

๑. ภาพตดัตอ่
หนา้ปกนิทาน 
“ลกูหมสูามตวั” 
๒. เกมเรยีงล าดบั
เหตกุารณใ์น
นิทาน 
๓. เกมวางภาพ
ตอ่ปลาย “บา้น
ของลกูหม”ู 
๔. เกมเรยีงล าดบั
“บา้นของหน”ู 
๕.เกมจดั
หมวดหมู ่“ที่อยู่
อาศยั” 
  

๑. สงัเกตการตอ่ภาพตดั
ตอ่ภาพหนา้ปกนิทาน 
๒. สงัเกตการเรยีงภาพ
ล าดบัเหตกุารณใ์น
นิทาน 
๓. สงัเกตการวางภาพ
ตอ่ปลาย “บา้นของลกู
หม”ู 
๔. สงัเกตการเรยีงล าดบั
ความสงู “บา้นของหน”ู 
๕. สงัเกตการจดั
หมวดหมูท่ี่อยูอ่าศยั 
๖. สงัเกตการเก็บของ
เขา้ที่เมื่อเลน่เสรจ็แลว้ 
๗. สงัเกตการประสาน
สมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตาในการเลน่เกม 
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คุณค่าพระวรสาร 
 การไตรต่รอง 
สมรรถนะ 
พฒันาการดา้นการคดิ
และสติปัญญา 

 
ขั้นสรุป 
๖. เมื่อเด็กเลน่เสรจ็แลว้ ครูและเด็กรว่มกนั
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
๗. ครูใหเ้ดก็ช่วยกนัเก็บเกมการศกึษาเขา้ที่ให้
เรยีบรอ้ย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจดัประสบการณโ์ดยใชว้รรณกรรมเป็นฐานหนว่ยการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง “ลกูหมสูามตวั” 
กิจกรรมเกมการศกึษา 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

เดก็เลน่เกมภาพตดัตอ่หนา้ปกนิทาน เกมจบัคูบ่า้นท่ีเหมือนกนั เกมเรียงล าดบัเรื่องราวในนิทาน เกมโดมิโนภาพบา้นท่ีสมัพนัธก์บัวรรณกรรม 


