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การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับปฐมวัย
2. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
- การประหยัดอดออม
- การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ น้า/ไฟ
อย่างประหยัด
- การแต่งตัวด้วยตนเอง
- การรับประทานอาหารและดื่มนม
ให้หมดไม่เหลือทิง
3. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
4. การเข้าแถวตามล้าดับก่อนหลัง

1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับปฐมวัย
2. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
- การประหยัดอดออม
- การใช้สิ่งของ เครื่องใช้ น้า/ไฟ
อย่างประหยัด
- การแต่งตัวด้วยตนเอง
- การรับประทานอาหารและดื่มนม
ให้หมดไม่เหลือทิง
3. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
4. การเข้าแถวตามล้าดับก่อนหลัง
5. การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผล
- การปลูกผักรักสุขภาพ

1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับปฐมวัย
2. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
- การประหยัดอดออม(เงิน)
- การใช้สิ่งของเครื่องใช้ น้า/ไฟ
อย่างประหยัด
- การแต่งตัวด้วยตนเอง
- การรับประทานอาหารและดื่มนม
ให้หมดไม่เหลือทิง
3. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
4. การเข้าแถวตามล้าดับก่อนหลัง
5. การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผล
- การปลูกผักรักสุขภาพ
- การเลือกซืออาหารที่มีประโยชน์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
ตบช 2.2 (2.2.2)
มฐ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)
ตบช 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช ๖.๑ (6.1.2) (6.1.3)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1) (6.2.2)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
(10.1.3)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)

ประสบการณ์สาคัญ ร่างกาย
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ (แกนกระดาษทิชชู)
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
1.1.3 (1) การปฏิบัติตามสุขอนามัย

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.3)
มฐ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)
ตบช 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.2)
ตบช 6.๒ (6.๒.1) (6.2.2)
ตบช.6.3 (6.3.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
ตบช 9.2 (9.2.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
ตบช 2.2 (2.2.3)
มฐ 5 ตบช 5.2 (5.2.1)
ตบช 5.4 (5.4.1)
มฐ 6 ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.2)
ตบช 6.๒ (6.๒.1) (6.2.2)
ตบช.6.3 (6.3.1)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.2)
ตบช 9.2 (9.2.1) (9.2.2)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
ตบช 10.2 (10.2.1) (10.2.2)
มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)
ตบช 11.2 (11.2.1)
มฐ 12 ตบช 12.2 (12.2.1)

ร่างกาย
ร่างกาย
1.1.2 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
1.1.1 (2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(ขวดน้าพลาสติก)
(ริบบิน)
๑.๑.๒ (2) การเขียนภาพและเล่นกับสี
1.1.2 (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสจากแท่งไม้
(3) การปั้น
(2) การเขียนภาพ
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
(3) การปั้น
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สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ้าวัน
1.1.๔ (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย

อารมณ์
1.2.4 (๕) การท้างานศิลปะ

สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ้าวัน

(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ้าวัน
1.1.3 (1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ที่ดีในกิจวัตรประจ้าวัน
ประจ้าวัน
1.1.4 (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
ประจ้าวัน
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
อารมณ์
อารมณ์
1.2.3 (2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
1.2.3 (2) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
1.2.4 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
1.2.1 (3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
ดนตรี
(5) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
(5) การท้างานศิลปะ
(4) การเล่นบทบาทสมมุติ
1.2.5 (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
1.2.5 (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามความสามารถของตนเอง
ตามความสามารถของตนเอง
สังคม
สังคม
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
1.3.1 (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ้าวัน
ประจ้าวัน
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลัก
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
1.3.2 (2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
(3) การท้างานศิลปะที่น้าวัสดุหรือ
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สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้า
(4) การเพาะปลูกและดูแลผัก
1.3.4 (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้า
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
1.3.4 (3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.7 (1) การเล่นหรือท้ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
สติปัญญา
สติปัญญา
สติปัญญา
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า 1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
1.4.1 (2) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
(3) การฟังเพลงนิทาน
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
(3) การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจอง
(4) การพูดแสดงความรู้สึกและ
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น
(4) การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ความต้องการ
ความรู้สึก และความต้องการ
และความต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
(5) การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(5) การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
(8) การรอจังหวะพูดที่เหมาะสม
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
(11) การอ่านร่วมกันและอ่านอิสระ
(11) การอ่านร่วมกันและอ่านอิสระ
เหมาะสม
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่าน
(๑๒) การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
ที่ถูกต้อง
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
การจ้าแนกสิ่งของต่าง ๆ
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียน
ที่ถูกต้อง
ตามลักษณะรูปร่าง
ที่ถูกต้อง
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาสต่าง ๆ
(๘) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งของ
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาสต่าง ๆ 1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
ต่าง ๆ
1.4.2 (1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ในชีวิตประจ้าวัน
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
1.4.4(1) การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
เรียนรู้รอบตัว
อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
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(2) การตังค้าถามในเรื่องที่สนใจ

(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจ้าแนกสิ่งของต่าง ๆ ตามลักษณะ
การจ้าแนกสิ่งของต่าง ๆ ตามลักษณะ
รูปร่าง
รูปร่าง
(๘) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งของต่างๆ
(๘) การนับและแสดงจ้านวนสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
ในชีวิตประจ้าวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
เหมือนความต่าง
(14) การบอกและเรียงล้าดับกิจกรรม
(14) การบอกและเรียงล้าดับกิจกรรมหรือ
หรือเหตุการณ์
เหตุการณ์
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
ทีเ่ กิดขึนในเหตุการณ์หรือ
เกิดขึนในเหตุการณ์หรือการกระท้า
การกระท้า
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที
อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล
อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล
1.4.4 (1) การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และ
1.4.3 (2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
แหล่งเรียนรู้
ภาษาท่าทางและศิลปะ
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ค้าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
ภาษาท่าทางและการเคลื่อนไหว
1.4.4 (1) การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และ
แหล่งเรียนรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน้าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิง่ายๆ
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คณิตศาสตร์











วิทยาศาสตร์

นับแสดงจ้านวน 4
ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ้านวนของ
สิ่งต่างๆ ตังแต่ 1 – 5
เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน 5 ว่ามี
จ้านวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
บอกจ้านวนทังหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 4
บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 3 สิ่ง
บอกชนิดของเงินเหรียญ เหรียญ 1 บาท
2 บาท 5 บาท 10 บาท











1. การสังเกตลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ 1.
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
2. การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
3. การตังค้าถามในเรื่องที่ฟัง
2.

นับและแสดงจ้านวน 1 – 7
ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ้านวนของสิ่ง
ต่างๆ 1 – 7
เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน 7
บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 4 สิ่ง
บอกจ้านวนทังหมดที่เกิดจากการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 7
บอกชนิดและค่าของเงินเหรียญ 1 บาท
2 บาท 5 บาท 10 บาท

การสังเกตลักษณะ และส่วนประกอบ
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
3. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบ
4. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึน
5. การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึนอย่างมีเหตุผล

นับและแสดงจ้านวน 1 – 12
 ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
1 – 12
 เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่มแต่ละ
กลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน 12
 บอกจ้านวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก
กลุ่มใหญ่ที่มีจ้านวนไม่เกิน 12
 บอกชนิดและค่าของเงินเหรียญ 1 บาท 2 บาท
5 บาท 10 บาท และธนบัตร ฉบับละ 20 บาท


1. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
2. การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
3. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค้าตอบ
4. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึน
5. การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึนอย่างมีเหตุผล
6. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
น้าเสนอข้อมูล
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พัฒนาการทาง
ภาษาและการรู้
หนังสือ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การฟังเพลง นิทาน ค้าคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการ
4. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
5. การอ่านหนังสือภาพ

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน ค้าคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการ
4. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
5. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
6. การอ่านหนังสือภาพ/นิทานหลากหลาย
ประเภท
7. การอ่านร่วมกันและอ่านอิสระ
8. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

1. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
2. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน ค้าคล้องจอง
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
3. การพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
5. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
6. การอ่านหนังสือภาพ/นิทานหลากหลาย
ประเภท
7. การอ่านร่วมกัน การอ่านแบบชีแนะและ
การอ่านอิสระ
8. การเห็นแบบอย่างการเขียนที่ถูกต้อง
9. การเขียนค้าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
ค้าคุ้นเคย
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หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
แนวคิด
ฉันเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 รู้จักประหยัด อดออม ใช้สิ่งของเครื่องใช้น้า/ไฟอย่างประหยัด มีภูมิคุ้มกัน
รู้จักพึ่งพาตนเองสามารถแต่งตัว รับประทานอาหารและเก็บของเล่นของใช้ด้วยตนเอง มีเหตุผล รู้จักเลือกปลูกผัก รับประทานผักที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและ
เลือกซืออาหารที่มีประโยชน์ได้
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
กล้ามเนือใหญ่และ
อย่างคล่องแคล่ว
กล้ามเนือเล็กแข็งแรงใช้ได้ ประสานสัมพันธ์และ
คล่องแคล่วและประสาน ทรงตัวได้
สัมพันธ์กัน
2.2. ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์

สภาพที่พึงประสงค์
2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.25 ซม. ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด 1.1.1 การใช้กล้ามเนือใหญ่ 1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของ
ขวางได้อย่าง
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
คล่องแคล่ว
(๓) การเคลื่อนไหวร่างกาย
ปฐมวัย
พร้อมอุปกรณ์
2. การปฏิบัติตามหลักปรัชญา
2. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด 1.1.2 การใช้กล้ามเนือเล็ก
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
0.25 ซม.ได้
และการสร้างจากแท่งไม้
- การประหยัดอดออม
บล็อก
- การใช้สิ่งของ เครื่องใช้
(2) การเขียนภาพและเล่น
น้า/ไฟ อย่างประหยัด
กับสี
- การแต่งตัวด้วยตนเอง
(3) การปั้น
- การรับประทานอาหารและ
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ดื่มนม ให้หมดไม่เหลือทิง
ด้วยเศษวัสดุ
3. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่
(5) การหยิบจับ การใช้
ด้วยตนเอง
กรรไกร การฉีก การตัด
4. การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผล
การปะ และการร้อยวัสดุ
- การปลูกผักรักสุขภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่มดีงาม

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
5.2 มีความเมตตา
กรุณา มีน้าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
5.4 มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 6
6.1 ช่วยเหลือตนเองใน
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน การปฏิบัติกิจวัตร
ตามหลักปรัชญาของ
ประจ้าวัน
เศรษฐกิจพอเพียง
6.2 มีวินัยในตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
5.2.1 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง
5.4.1 ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จด้วย
ตนเอง

6.1.1 แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าคล่องแคล่ว
6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี
6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง
4. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จ
ด้วยตนเองได้

5. แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
6. ประกอบอาหาร
ขนมบัวลอยและ
รับประทานขนมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกวิธี
7. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.2.3 คุณธรรมจริยธรรม - การเลือกซืออาหารที่มี
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับ
ประโยชน์
คุณธรรมจริยธรรม
1.2.5 การมีอัตลักษณ์
เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถ
(1) การปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน
(1) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ้าวัน
(2) การปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.3 การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย
(3) การประกอบอาหาร
ไทย
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6.3 ประหยัดและ
พอเพียง

6.3.1 ใช้สิ่งของ
8. ใช้สิ่งของเครื่องใช้
เครื่องใช้อย่างประหยัด อย่างประหยัดและ
และพอเพียงด้วยตนเอง พอเพียงด้วยตนเองได้

มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 8.2.1 เล่นหรือท้างาน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
เป้าหมาย
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

9. เล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2 การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่น้า
วัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้วมาใช้ซ้า
(4) การเพาะปลูกและ
ดูแลผัก
1.3.7 การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือท้ากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
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มาตรฐานที่ 9
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค้า ด้วยการชี
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ
9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึนเอง

มาตรฐานที่ 10
10.1 มีความสามารถใน 10.1.1 บอกลักษณะ
มีความสามารถในการคิดที่ การคิดรวบยอด
ส่วนประกอบ
เป็นพืนฐานในการเรียนรู้
การเปลีย่ นแปลงหรือ

10. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
11.อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค้า ด้วย
การชีหรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความได้
12. เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึนเอง

1.4.1 การใช้ภาษา
(2) การฟังและปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า
(๓) การฟังเพลง นิทาน
(๔) การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึกและความ
ต้องการ
(8) การรอจังหวะพูดที่
เหมาะสม
(10) การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน รู้จักส่วนประกอบ
หนังสือ
(12) การเห็นแบบอย่าง
การอ่านที่ถูกต้อง
(19) การเห็นแบบอย่าง
การเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตาม
โอกาส และการเขียนอิสระ

13. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือ

1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พงึ ประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ความสัมพันธ์ของสิ่ง (1) การสังเกตลักษณะ
ต่าง ๆจากการสังเกต
ต่าง ๆ จากการสังเกต ส่วนประกอบ
โดยใช้ประสาทสัมผัส
โดยใช้ประสาทสัมผัส การเปลี่ยนแปลง และ
10.1.2 จับคูแ่ ละ
ได้
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
เปรียบเทียบความ
14. จับคู่และ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
แตกต่างและความ
เปรียบเทียบความ
เหมาะสม
เหมือนของสิ่งต่างๆ
แตกต่างและความ
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต เหมือนของสิ่งต่างๆ
และการจ้าแนกสิ่งของ
พบสองลักษณะขึนไป
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต ต่าง ๆ ตามลักษณะและ
10.1.3 จ้าแนกและจัด พบสองลักษณะขึนไป รูปร่าง
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
15. จ้าแนกและจัด
(8) การนับและแสดง
ตังแต่สองลักษณะขึนไป กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
เป็นเกณฑ์
ตังแต่สองลักษณะขึน ในชีวิตประจ้าวัน
10.1.4 เรียงล้าดับ
ไปเป็นเกณฑ์ได้
(13) การจับคู่
สิ่งของและเหตุการณ์
16. เรียงล้าดับสิ่งของ การเปรียบเทียบความเหมือน
อย่างน้อย 5 ล้าดับ
และเหตุการณ์อย่าง
ความต่างและเรียงล้าดับ
น้อย 5 ล้าดับ ได้
สิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความ
ยาว ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงล้าดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
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มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ 11
11.1 ท้างานศิลปะตาม 11.1.1 สร้างผลงาน
มีจินตนาการและความคิด จินตนาการและความคิด ศิลปะเพือ่ สื่อสาร
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึน

19. สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึน
ได้

มาตรฐาน

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ตามช่วงเวลา
10.2 มีความสามารถใน 10.2.1 อธิบาย
17. อธิบายเชื่อมโยง (15) การใช้ภาษาทาง
การคิดเชิงเหตุผล
เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่ สาเหตุและผลที่เกิดขึน คณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ใน
เกิดขึนในเหตุการณ์หรือ ในเหตุการณ์หรือการ ชีวิตประจ้าวัน
การกระท้าด้วยตนเอง กระท้าด้วยตนเองได้ (16) การอธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท้า
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่ 18. คาดคะเนสิ่งที่
(17) การคาดเดาหรือ
อาจจะเกิดขึน และมี
อาจจะเกิดขึน และมี การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
ส่วนร่วมในการลงความ ส่วนร่วมในการลง
เกิดขึนอย่างมีเหตุผล
คิดเห็นจากข้อมูลอย่างมี ความคิดเห็นจากข้อมูล
เหตุผล
อย่างมีเหตุผลได้
1.4.3 จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
และศิลปะ
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มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
11.2 แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 12
12.2 มีความสามารถ
มีเจตนาที่ดีต่อการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้
และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
11.2.1 เคลื่อนไหว
20. เคลื่อนไหวท่าทาง (2) การแสดงความคิด
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
เพื่อสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
ความคิด ความรู้สึกของ ความรู้สึกของตนเอง การเคลื่อนไหว
ตนเองอย่างหลากหลาย อย่างหลากหลายและ
และแปลกใหม่
แปลกใหม่ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

12.2.1 ค้นหาค้าตอบ ๒1. ค้นหาค้าตอบของ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ โดย ข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายด้วย ตนเองได้
ตนเอง

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้
(1) การส้ารวจสิ่งต่าง ๆ และ
แหล่งเรียนรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้
เพื่อค้นหาค้าตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลและ
น้าเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และแผนภูมิง่าย ๆ
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ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
“คุณธรรมพอเพียง”
2. การแสดงท่าทางตามค้าสั่ง
3. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์
(ริบบิน)
4. การแสดงท่าทางเป็นผู้น้าผู้ตาม
5. การแสดงท่าทางตามค้าบรรยาย

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประหยัดอดออม(เงิน) สิ่งของเครื่องใช้น้า/ไฟ
3. การพึ่งพาตนเองการแต่งตัว , การรับประทานอาหารและดื่มนม
4. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
5. การเลือกอย่างมีเหตุผล
- การปลูกผักรักสุขภาพ
- การเลือกซืออาหารที่มีประโยชน์

1. การร้อยใบไม้ ดอกไม้และการวาดภาพอิสระ
2. การม้วนกระดาษเพื่อท้ามู่ลี่
3. การวาดภาพการแต่งตัวชุดต่างๆและการปั้นดิน
น้ามันอิสระ
4. การร้อยมู่ลี่ประกอบลูกปัด
5. การปั้นและผสมสี

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

หน่วย
เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

การเล่นตามมุมประสบการณ์

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. การเล่นทราย – เล่นน้า
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๓. การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
๔. การเล่นน้า – เล่นทราย
(การจม - การลอย)
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
1. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กันแบบอุปมา - อุปมัย
2. เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
3. เกมการวางภาพต่อปลายโดมิโนสัมพันธ์กัน
4. เกมเรียงล้าดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง(วงจรชีวิตของสัตว์)
5. เกมพืนฐานการบวก 7 - 12
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การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่
1

2

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การเคลื่อนไหวร่างกาย ๑. กิจกรรมอ่านร่วมกันจาก 1. การร้อยดอกไม้และ มุมประสบการณ์
ประกอบเพลง
หนังสือนิทานเรื่อง
ใบไม้
อย่างน้อย ๔ มุม
“คุณธรรมพอเพียง”
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด” 2. การวาดภาพ
- คาดคะเนเรื่องจากปก
2. ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การแสดงท่าทางตาม ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. การม้วนกระดาษท้า มุมประสบการณ์
ค้าสั่ง
จากหนังสือเรื่อง
มู่ลี่
อย่างน้อย ๔ มุม
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด”
- ตังค้าถามจากเรื่อง
1.๑. ส้ารวจส่วนประกอบ
ของหนังสือ
๑.๒ ตังค้าถามที่เด็กสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๒. การประหยัดอดออม(เงิน)
3. การใช้สิ่งของ เครื่องใช้
น้า/ไฟ อย่างประหยัด

กลางแจ้ง
การเล่นน้าเล่นทราย

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กัน
แบบอุปมา - อุปมัย

การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพที่มีเสียง
พยัญชนะต้นเหมือนกัน
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วันที่
๓

4

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การเคลื่อนไหวเชิง
๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. วาดภาพการแต่งตัว มุมประสบการณ์
สร้างสรรค์
จากหนังสือ
ชุดต่าง ๆ
อย่างน้อย ๔ มุม
(ริบบิน)
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด” 2. การปั้นดินน้ามัน
- เติมค้าปากเปล่า
อิสระ
- เติมตัวอักษรในค้าที่พบ
บ่อย
2. การแต่งตัวด้วยตนเอง
3. การรับประทานอาหาร
และดื่มนมให้หมดไม่เหลือทิง

การเคลื่อนไหวหรือการ ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. การร้อยมู่ลี่
แสดงท่าทาง
จากหนังสือ
เป็นผู้น้า ผู้ตาม
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด”
- ทายค้าที่ปิดไว้
2. การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง

มุมประสบการณ์
อย่างน้อย ๔ มุม

กลางแจ้ง
การวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

เกมการศึกษา
เกมการวางภาพต่อปลาย
โดมิโนสัมพันธ์กัน

การเล่นน้า-เล่นทราย
(การจม-การลอย)

เกมเรียงล้าดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง
(วงจรชีวิตของสัตว์)
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วันที่
๕

กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
การแสดงท่าทางตาม ๑. กิจกรรมการอ่านร่วมกัน 1. การปั้น
บทบาทสมมติการ
ค้าบรรยาย
จากหนังสือเรื่อง
2. การผสมสี
ตกแต่งโต๊ะอาหาร
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด”
- เด็กอาสาอ่านน้า
๒. การรู้จักเลือกอย่าง
มีเหตุผล
- การเลือกซืออาหารที่มี
ประโยชน์

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกมพืนฐานการบวก
7 - 12
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง
การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ให้เด็กเคลื่อนไหวพืนฐานตามจังหวะอย่าง
อิสระ และปฏิบัติตามข้อตกลงในการเคลื่อนไหว
(ช้า- เร็ว- หยุด ฯลฯ)
2. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง
“คุณธรรมพอเพียง”
3. เด็กคิดท่าทางและเคลื่อนไหวตามความคิด
สร้างสรรค์
4. ครูให้แรงเสริมเป็นระยะ ๆ ตามความ
เหมาะสม
5. เด็กพักผ่อนร่างกายอย่างอิสระ
พร้อมฟังดนตรี
(๓) การฟังเพลง
1. ภาษาและการรู้
1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ
นิทาน
หนังสือ
1.1 น้าหนังสือเรื่อง “ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด”
(๔) การพูดแสดง
2. ความรู้เกี่ยวกับหลัก มาให้เด็กดู
ความคิดเห็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
1.2. ให้เด็กคาดคะเน เรื่องจากปกว่าเป็นเรื่อง
ความรู้สึกและความ พอเพียง
เกี่ยวกับอะไร
ต้องการ
2.1 ความหมาย
1.3 จดบันทึกชื่อเด็กพร้อมข้อความที่เด็ก
(8) การรอจังหวะที่ - เศรษฐกิจที่สามารถ คาดคะเน
เหมาะสมกับการพูด อุ้มชูตัวเองอยู่โดยไม่ต้อง
1.4. ครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
(10) การอ่าน
เดือดร้อน
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด” จนจบโดยชีค้าตรงกับ

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “คุณธรรม
พอเพียง”
3. เทปเพลงบรรเลง

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่

1. หนังสือนิทานเรื่อง
“ขนมบัวลอยที่อร่อย
ที่สุด”
2. ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สังเกต
การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
หนังสือภาพ นิทาน - เป็นปรัชญาชีถึง
(12) การเห็น
แนวทางการด้าเนินชีวิต
แบบอย่างของการ และปฏิบัติตนของ
อ่านที่ถูกต้อง
ทุกระดับ
(19) การเห็น
2.2 ความเป็นมา
แบบอย่างการเขียน เป็นปรัชญาที่
ที่ถูกต้อง
พระบาทสมเด็จพระ
(2) การปฏิบัติตน
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ตามแนวทางหลัก
พระราชทาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พระราชด้าริ ชีแนะ
พอเพียง
แนวทางการด้าเนินชีวิต
3. การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การประหยัด
- การพึ่งตนเอง
- การมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้
เสียงที่อ่าน
1.5 ครูอ่านข้อความที่เด็กคาดคะเนไว้และถาม
ความเห็นเรื่องชื่อของนิทานอีกครังหนึ่ง
1.6 ครูอ่านชื่อเรื่องนิทานให้เด็กฟังและให้เด็ก
อ่านตาม
1.7. ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดย ใน
ประเด็นเรื่อง การพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือ
แบ่งปัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ท้าไม วัว หมี เป็ด จึงหนีไปอยู่บนเนินเขา
- ถ้าบ้านเด็ก ๆ เกิดน้าท่วมเด็กจะอย่างไร
เพราะเหตุใด
3. เด็กดูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เด็ก ๆ คิดถึงอะไร
4. ครูเล่าเรื่องแนวพระราชด้าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. ร้อยดอกไม้ใบไม้
และร้อยวัสดุที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.25 ได้
2. ท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3) การปั้น
(5) การร้อยวัสดุ
(1) การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของ
ตนเอง

กิจกรรมเล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเองได้

(1) การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสจากแท่งไม้
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กท้ากิจกรรมปั้นดินน้ามัน และร้อยใบไม้และ
ดอกไม้
2. ครูแนะน้าและสาธิตวิธีการร้อยดอกไม้และ
ใบไม้ โดยใช้ก้านมะพร้าวร้อยหรือใช้วัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่น
3. เด็กวาดภาพอิสระ
4. น้าเสนอผลงานของตนเอง
5. เก็บอุปกรณ์และท้าความสะอาด

1. ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ
2. ก้านมะพร้าวหรือ
วัสดุท้องถิ่นที่ใช้ร้อย
ดอกไม้ได้
3. ส้าเทียน , สีน้า
4. กระดาษ

สังเกต
การร้อยดอกไม้ใบไม้และ
ร้อยวัสดุที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.25 ซม.
2. การท้างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส้าเร็จด้วย
ตนเอง

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

- มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
ได้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ต่าง

กิจกรรมการเรียนรู้
การเล่นทรายและการเล่นน้า
1. น้าเด็กไปที่สนามเด็กเล่น
2. แนะน้าและสาธิตวิธีการเล่นทรายและ
เล่นน้าที่ถูกต้องและปลอดภัย
3. เด็กเล่นทรายและเล่นน้าอย่างอิสระ
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์การเล่น
ทรายและเล่นน้า ล้างมือท้าความสะอาดก่อน
กลับห้องเรียน
1. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์กัน
แบบอุปมา - อุปมัย
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษา
เข้าที่เดิม

สือ่
1. ลานทราย
2. อุปกรณ์เล่นทราย
และเล่นน้า
3. อุปกรณ์ท้าความ
สะอาด

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย

1. เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ สังเกต
กันแบบอุปมา-อุปมัย
การจับคู่และเปรียบเทียบ
2. เกมที่เล่นมาแล้ว
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว (2) การแสดงความคิด
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ
1. เครื่องเคาะ
และจังหวะ
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ตามจังหวะและสัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง ท่าทาง การเคลื่อนไหว
2. ครูแจกป้ายแขวนคอภาพเงินจ้าลองที่มีค่าของเงิน
2. เพลง “รวมเงิน”
เพื่อสื่อสารความคิด
เท่ากับ 1 บาท และ 2 บาท
3. ป้ายแขวนคอภาพ
ความรู้สึกของตนเอง
3. เด็กยืนเป็นวงกลม หันหน้าไปทางขวามือ
เงินจ้าลอง
อย่างหลากหลาย
4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “รวมเงิน”
และแปลกใหม่ได้
โดยให้ทุกคนร้าวงไปรอบ ๆ เมื่อเพลงจบให้ปฏิบัติตาม
ค้าสั่ง เช่น รวมเงินกันให้ได้ 5 บาท 10 บาท
5. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนือ
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้
2. ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ

(๓) การฟังเพลง นิทาน
(8) การรอจังหวะที่
เหมาะสมกับการพูด
(10) การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน รู้จัก
ส่วนประกอบหนังสือ
ปกหน้า ปกใน
ชื่อผู้แต่ง ผู้วาด
เนือเรื่อง

๑. การส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ
๒. การประหยัด
- การออมเงิน
- การใช้สิ่งของเครื่องใช้/
น้า/ไฟ
3. ชนิดและค่าของเงิน
เหรียญและธนบัตร

๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ การรู้หนังสือ
1.๑. เด็กอ่านหนังสือนิทานเรื่อง“ขนมบัวลอยที่อร่อย
ที่สุด” พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
๑.๒ ครูแนะน้าส่วนประกอบหนังสือทีละหน้าได้แก่
ปกหน้า ปกใน ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนือเรื่อง
๑.๓ สนทนากับเด็กและซักถามเกี่ยวกับ
การด้าเนินชีวิตอย่างประหยัดและ พอประมาณ
(ขณะหนีน้ามายังมีเสบียงอาหารมาด้วย รู้จักใช้ของ
อย่างประหยัด อดออม ท้าให้เหลือเก็บไว้ใช้ยามจ้าเป็น)

1. หนังสือนิทาน
“ขนมบัวลอยที่อร่อย
ที่สุด”
2. เพลง “ออมเงิน”

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

สังเกต
1. การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
2. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง

24

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
พอเพียงด้วย
ตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(12) การเห็น
เหรียญและธนบัตร
แบบอย่างของการอ่าน
ที่ถูกต้อง
(1) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจ้าวัน
(2) การใช้วัสดุสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(8) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(15) การใช้ภาษา
ทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ้าวัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

2. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ออมเงิน”
3. สีเทียนหรือสีไม้
3. อาสาสมัครเด็กออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการ
น้าเงินมาโรงเรียนของเด็กในแต่ละวันใช้จ่ายอย่างไร
น้าไปซืออะไร รายได้กับรายจ่ายสมดุลกันหรือไม่
4. เด็กและครูร่วมสนทนาโดยใช้ค้าถามดังนี
- เด็ก ๆ จะมีวิธีประหยัดและออมเงินอย่างไร
- การประหยัดและอดออมมีประโยชน์อย่างไร
5. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงร่วมกันถึงวิธีการออมโดย
น้าเงินไปหยอดกระปุกออมสิน ในแต่ละครังให้เด็ก
บันทึกการฝากเงินโดยการฝนเหรียญลงในตารางและ
เขียนตัวเลขจ้านวนเงินที่หยอดกระปุกออมสิน
ลงในเหรียญที่ฝน เช่น

การประเมิน
พัฒนาการ
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
1. สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียด
เพิ่มขึนได้
2. ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเองได้
กิจกรรม
เล่นตามมุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางและศิลปะ
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การตัด
การปะ
(2) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
(3) การท้างานศิลปะที่
น้าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ้า
(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะน้าอุปกรณ์และสาธิตการท้ามู่ลี่จากกระดาษ
เหลือใช้
2. เด็กแบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน ตามความสมัครใจ
3. ผู้แทนกลุ่มมารับอุปกรณ์ต่างๆและวางแผนลงมือ
ประดิษฐ์มู่ลี่ท้าผลงานรวมกลุ่มกัน
4. ท้ามู่ลี่ที่เสร็จ วางไว้ให้กาวแห้งพร้อมร้อยในวันต่อไป

สือ่
1. กระดาษสีจาก
วาสารหรือใบ
โฆษณา
2. กรรไกร
3. กาว
4. ไม้เสียบลูกชิน
หรือหลอดดูดนม
ขนาดเล็ก

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ อุปกรณ์มุม
สนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย ๔ มุม เช่น
ประสบการณ์ใน
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
ห้องเรียน
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. หมดเวลาเด็กที่เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. การสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึน
2. การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง

สังเกต
การเก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเล่นหรือท้า
เล่นร่วมกับเพื่อน กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
อย่างมีเป้าหมายได้ เพื่อน

เกมการศึกษา
(13) การจับคู่
จับคู่และ
การเปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ เหมือนความต่าง
แตกต่างและความ
เหมือนของ
สิ่งต่าง ๆ ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความสนใจ สนามเด็กเล่น
อย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บท้าความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
1. ครูแนะน้าให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะ
ต้นเหมือนกัน
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมจับคู่ภาพ
ที่มีเสียงพยัญชนะ
ต้นเหมือนกัน
2. เกมที่เล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ร่างกายพร้อมอุปกรณ์
(ริบบิน)
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจังหวะและ 1. เครื่องเคาะจังหวะ
สัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
2. เทปเพลง
2. เมือ่ ได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหว
3. ริบบินสีต่าง ๆ
3. แจกริบบินสีต่าง ๆ ให้เด็กคนละ 1 เส้น และ
ให้ยืนห่างกันพอควรครูเคาะจังหวะให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระพร้อมกับถือริบบินสี
ไปด้วย
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” แต่ละครังให้ปฏิบัติ
ตามค้าสั่งครังละค้าสั่ง ดังนี
- จับกลุ่มริบบินสีเดียวกันและเรียงล้าดับเป็น
แถว
- แลกริบบินสีกับเพื่อนที่มีสีต่างกัน
- แลกริบบินสีกับเพื่อนที่มีสีเหมือนกัน
- โบกแถบริบบินขึน - ลง
4. เด็กนั่งผ่อนคลายกล้ามเนือโดยนั่งหลับตา
ในท่าสบาย หายใจเข้า - ออกช้า ๆ

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
1. เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้
2. รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี
3. ค้นหาค้าตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ
ด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะที่ 1. การส่งเสริม
เหมาะสมกับการพูด พัฒนาการทางภาษา
(10) การอ่านหนังสือ และการรู้หนังสือ
ภาพนิทาน
๒. การพึ่งพาตนเอง
(12) การเห็น
- การเลือกเครื่องแต่ง
แบบอย่างของการ
กายและการแต่งตัวด้วย
อ่านที่ถูกต้อง
ตนเอง
(19) การเห็น
- การรับประทานอาหาร
แบบอย่างการเขียน ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ที่ถูกต้อง
(๑) การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจ้าวัน
(2) การปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(1) การส้ารวจ
สิ่งต่าง ๆ และ
แหล่งเรียนรู้
(17) การคาดเดาหรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดขึนอย่างมีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
๑.๑. เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
“ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด”พร้อมกันจนจบ
ฝึกเติมค้าด้วยปากเปล่าเมื่ออ่านถึงค้าที่พบบ่อย
๑.๒ ท้ากิจกรรมเติมตัวอักษร เช่น เ -็ด (เป็ด)
1.3 ครูสนทนากับเด็กและซักถามเกี่ยวกับ
- การพึ่งพาตนเอง(การหนีน้ามาด้วยตนเอง)
- เด็ก ๆ ท้าอะไรได้ด้วยตนเองบ้าง
2. เด็กดูเสือผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น เสือกันฝน
เสือกันหนาว เสือกล้าม
3. ครูให้เด็กระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะสภาพ
อากาศในฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ควรเลือก
เสือผ้าอย่างไร
4. เด็กเลือกเสือผ้าที่ครูจัดเตรียมไว้ให้เหมาะสม
กับกับฤดูกาล
5. เด็กจัดกลุ่มเสือผ้าที่ควรใส่ในสภาพอากาศ
ต่างๆ จากหนังสือโฆษณาต่างๆ
6. เด็กฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารอย่างถูก
วิธี เช่น การจับช้อนด้วยมือขวา ส้อมด้วยมือซ้าย
การใช้ช้อนกลาง ไม่เลือกรับประทานอาหาร

1. หนังสือนิทานเรื่อง
“ขนมบัวลอยอร่อย
ที่สุด”
2. แถบประโยค“ขนม
บัวลอยทีอ่ ร่อยที่สุด”
3. เสือผ้าชนิดต่าง ๆ
4. อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร เช่น
จาน ช้อนส้อม
5. หนังสือโฆษณาต่างๆ
หรือภาพโปสเตอร์

สังเกต
1. การเล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
2. การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
3. การค้นหาค้าตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง
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(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมี
รายละเอียด
เพิ่มขึนได้
กิจกรรมเล่นตาม
มุม
เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้ด้วย
ตนเอง

(๒) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางและศิลปะ

(3) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
(1) การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้บล็อก

เฉพาะอย่าง ตักอาหารให้พอค้า ไม่คุยขณะ
รับประทานอาหารเพราะอาจส้าลักหรือติดคอได้
เวลาเคียวให้หุบปากและเคียวให้ละเอียดก่อนกลืน
เพราะอาหาร บางอย่างอาจมีก้างปลาติดอยู่จะท้า
ให้ติดคอ ไม่ดื่มน้าขณะรับประทานอาหาร และ
ระมัดระวังไม่ให้อาหารหกเลอะเทอะ
รับประทานอาหารและนมให้หมดไม่เหลือทิง
1. เด็กวาดภาพเสือผ้าที่ควรใส่ในฤดูกาลต่าง ๆ
1. กระดาษ
และตกแต่งตามจินตนาการ
2. สีเทียน
2. ปั้นดินน้ามันอิสระ
๓. ดินน้ามัน
๔. แผ่นรองปั้น

1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
ตามความสนใจ มุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ (มุมบ้าน เสือผ้าตามฤดูกาลต่างๆ

1. มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน
2. กรอบไม้แต่งตัว เช่น
การติดกระดุมเสือ
การผูกเชือกรองเท้า

สังเกต
การสร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว เตารีด ที่รีดผ้า
จ้าลอง)
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเคลื่อนไหว
วิ่งหลบหลีก สิ่งกีด เคลือ่ นที่
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่วได้

1. พาเด็กเดินเข้าแถวไปที่สนามเด็กเล่น
2. เด็กยืนเป็นวงกลม
3. อบอุ่นร่างกาย โดยให้เด็กวิ่งอยู่กับที่ และ
กระโดดตบ หมุนแขน
3. ครูสาธิต และก้าหนดข้อตกลงในการเล่น
และเล่นวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
5. ให้เด็กเล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นสนาม

1. นกหวีด
2. กระป๋องนม
3. เกมการวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

สังเกต
การวิ่งหลบหลีก สิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว

เกมการศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและ
ความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ ได้

1. เด็กเล่นเกมการวางภาพต่อปลายโดมิโน
สัมพันธ์กัน
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

1. เกมการวางภาพต่อ
ปลายโดมิโนสัมพันธ์กัน
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การจับคู่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง
อิสระ ตามจังหวะและสัญญาณช้า-เร็ว-หยุด
2. ร่วมกันร้องเพลง“เล่นกัน”และเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะเพลง
3. ให้เด็กยืนเป็นวงกลม และอาสาสมัคร 1 คน
ออกมายืนกลางวงเป็นผู้น้าในการเคลื่อนไหว
ท่าทางอย่างอิสระตามจังหวะเพลง ให้เพื่อนที่อยู่
ในวงท้าตาม เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
และเปลี่ยนกันออกมาเป็นผู้น้า
4. พักผ่อนคลายกล้ามเนือ โดยการนอนราบไป
กับพืนแขนแนบล้าตัว

สือ่
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เพลง “เล่นกัน”

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
๑. อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค้า ด้วย
การชีหรือกวาดตา
ตามมองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของ
ข้อความได้
2. จดบันทึกและ
รวบรวมข้อมูลได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(8) การรอจังหวะใน
๑.การส่งเสริม
การพูด
พัฒนาการทางภาษา
(9) การพูดเรียงล้าดับค้า และการรู้หนังสือ
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
2.การพึ่งพาตนเอง
(10) การอ่านหนังสือ
3. การนับและแสดง
ภาพ นิทาน
จ้านวน 1 - 12
(12) การเห็นแบบอย่าง 4. การเปรียบเทียบ
ของการอ่านที่ถูกต้อง
จ้าแนก
(20) การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสต่าง ๆ
(1) การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ้าวัน
(3) การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลและ
น้าเสนอข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
หนังสือ
1.1 เด็กและครูอ่านหนังสือนิทาน “ขนมบัวลอยที่
อร่อยที่สุด”พร้อมกันจนจบ 1 รอบ
1.2 อ่านพร้อมกันอีกครัง โดยครูใช้กระดาษปิด
ค้าให้เด็กทาย เมื่ออ่านค้าที่ทายแล้ว ให้เด็กเปิดดู
ว่าถูกต้องหรือไม่
1.3 ให้เด็กเลือกปิดค้าเองและให้เพื่อนทาย
2. ให้เด็กช่วยกันคิดและวางแผน การท้าขนมบัว
ลอยว่ากลุ่มไหนจะน้าของมาท้าขนมบัวลอยบ้าง
ครูเขียนส่วนประกอบและวาดภาพประกอบ
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือก เช่น แป้งข้าวเหนียว
น้าตาล กะทิ ใบเตย ฯลฯ
3. เด็กจดบันทึกว่ากลุ่มตนเองต้องน้าอะไรมาบ้าง

1. หนังสือนิทาน “ขนม
บัวลอยที่อร่อยที่สุด”
2. กระดาษจดบันทึก
3. ภาพประกอบ
ส่วนผสมของขนมบัว
ลอย
- แป้ง
- น้าตาล
- น้ากะทิ
- ใบเตย
ฯลฯ

สังเกต
๑. การอ่านภาพสัญลักษณ์
ค้า ด้วยการชีหรือกวาดตา
ตามมองจุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ
2. การจดบันทึกของกลุ่ม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.25 ซม. ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(5) การคัดแยก การจัด
กลุ่มและการจ้าแนก
สิ่งของต่าง ๆ ตาม
ลักษณะรูปร่าง
(5) การร้อยวัสดุ

กิจกรรม
(3) การให้ความร่วมมือ
เล่นตามมุม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
เก็บของเล่นของใช้ ต่าง ๆ
เข้าที่อย่าเรียบร้อย
ได้ด้วยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

1. เด็กน้ากระดาษที่ม้วนไว้ จากวันที่ 2 ของสัปดาห์
เตรียมไว้ส้าหรับร้อยเป็นมู่ลี่
2. วางแผนร่วมกันว่ากลุ่มของตนเองจะร้อยอย่างไร
ให้สวยงามไม่เหมือนเพื่อน
3. เด็กช่วยกันร้อยมู่ลี่เป็นสายตามที่วางแผนไว้ คนละ
1 เส้น
1. เด็กเลือกกิจกรรมเล่นตามมุมในมุมประสบการณ์
ตามความสนใจมุมประสบการณ์ควรมีอย่างน้อย
๔ มุม เช่น
- มุมธรรมชาติศึกษา - มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมุติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. ครูชมเชยเด็กที่เก็บของเข้าที่ได้เรียบร้อยเมื่อเล่น
เสร็จ

1. กระดาษม้วนที่
ประดิษฐ์ไว้ ส้าหรับ
ท้ามู่ลี่
2. เชือกร้อยมาลัย
3. ลุกปัดสีต่างๆ

สังเกต
การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.25 ซ.ม.

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.เล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมายได้
2. คาดคะเนสิ่งที่
อาจเกิดขึนและ
ส่วนร่วมในการลง
ความคิดเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผลได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(1) การเล่นหรือท้า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(17) การคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึนอย่าง
มีเหตุผล
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อหาค้าตอบ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบข้อมูลและ
น้าเสนอข้อมูล

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแนะน้าวิธีเล่นน้าและเล่นทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
๒. ครูแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม เล่นน้า และเล่นทราย
- กลุ่มเล่นน้าทดสอบการจมและการลอย
3. ครูตังค้าถาม เพราะเหตุใดวัตถุบางอย่างจมน้า
และบางอย่างลอยน้า(น้าหนักของวัตถุแต่ละชิน
แสดงถึงความหนาแน่นของเนือวัตถุ ถ้าความ
หนาแน่นของวัตถุมากกว่าจะจมน้าและถ้าความ
หนาแน่นน้อยกว่าน้า วัตถุจะลอยน้า)
4. เด็กคาดเดาค้าตอบและบันทึกลงในแบบข้อมูล
5. เด็กทดลองการจมและลอย
6. ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลการทดลองและบันทึก
การทดลองลงในแบบบันทึกการทดลองโดยการวาด
ภาพสิ่งของที่จมและลอย
7. หมุนเวียนสลับกันเล่นทัง 2 กิจกรรม
8. เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาให้ทุกคนช่วยกันเก็บ
อุปกรณ์มาเข้าแถวไปล้างมือและรับประทานอาหาร

สือ่
1. อุปกรณ์เล่นน้า
เช่น ขวด กระป๋อง
กรวย เหยือก
2. กระบะทราย
3. แบบบันทึก
การลอย-จม

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
1. การเล่นร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
2. การคาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดขึนและส่วนร่วมในการ
ลงความคิดเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เกมการศึกษา
เรียงล้าดับ
เหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ล้าดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
(14) การเรียงล้าดับ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1 เด็กเล่นเกมเรียงล้าดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง
(วงจรชีวิตของสัตว์)
2. เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
3. หมุนเวียนกันเล่นร่วมกัน
4. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สือ่
1. เกมเรียงล้าดับ
เหตุการณ์ต่อเนื่อง
(วงจรชีวิตของสัตว์)
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
เกมเรียงล้าดับเหตุการณ์
ต่อเนื่อง
(วงจรชีวิตของสัตว์)
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แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอิสระ โดยไม่ชนกัน
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดทันที
2. เด็กแสดงท่าทางตามค้าบรรยายที่ครูเล่า โดย
สมมุติตนเองเป็นเมล็ดทานตะวันที่ก้าลังงอกรากแก้ว
แตกแขนงออกมามากมาย เริ่มแตกใบค่อย ๆ สูงขึน
เป็นต้นไม้ใหญ่ ออกดอกตูมและบาน เมื่อได้รับ
แสงอาทิตย์ดอกจะหันหาดวงอาทิตย์ ลมเริ่มพัด
ต้นทานตะวันแรงขึน ต้นทานตะวันโอนเอน
ไปมา เมื่อลมหยุดพัดต้นทานตะวันก็หยุดอยู่นิ่ง
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนือ
กิจกรรมเสริม
(10) การอ่านหนังสือ
1. การอ่าน – เขียน ๑. การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการรู้
ประสบการณ์
ตามแบบอย่างที่
หนังสือ
ภาพ นิทาน
1. เขียนชื่อของ
๑.๑ เด็กและครูอ่านหนังสือนิทานเรื่อง
12. การเห็นแบบอย่าง ถูกต้อง
ตนเองตามแบบ
2. การรู้จักเลือกอย่าง “ขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด” พร้อมกันจนจบ ๑ รอบ
ของการอ่านที่ถูกต้อง
เขียนข้อความด้วย (19) การเห็นแบบอย่าง มีเหตุผล
๑.๒ ให้เด็กอาสาออกมาอ่านพร้อมชีข้อความให้เพื่อน
วิธีที่คิดขึนเองได้ การเขียนที่ถูกต้อง
- การเลือกซืออาหาร อ่านไปพร้อมกัน
1.3. ฝึกการเขียนอิสระ ตามความสนใจเขียน ค้า วลี
ที่ที่มีประโยชน์
หรือประโยคที่ชอบจากหนังสือนิทาน
1.4 สนทนากับเด็กและซักถามเกี่ยวกับการเลือก
อย่างมีเหตุผล เช่น การเลือกซือขนมหรืออาหาร

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเคาะจังหวะ

สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่

1. หนังสือนิทาน
“ขนมบัวลอยที่อร่อย
ที่สุด”
2. ภาพอาหารที่ไม่มี
ภาชนะปิด
3. ใบเตย
4. ดอกอัญชัน
5. ฟักทอง

สังเกต
1. เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดขึนเอง
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2. ช่วยเหลือและ
แบ่งปั่นผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองได้
3. ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียง
ด้วยตนเองได้
4. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) ฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
(1) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(16) การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึน

กิจกรรมการเรียนรู้
ควรเลือกอย่างไร
2. เด็กเล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรม อย. น้อยคือ
เลือกซืออาหารและขนม สมมุติว่ามีแม่ค้าขายขนมใส่
สีเข้ม, น้าส้มผสมสี,อาหารที่ไม่มีภาชนะปิดกันฝุ่น
มีแมลงวันตอม ลูกอม ขนมขบเคียว เด็กจะซือ
หรือไม่ เด็กควรเลือกซืออาหารแบบไหนจึงจะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
3. ครูแนะน้าสีผสมอาหาร และสีจากธรรมชาติให้เด็ก
สังเกต ทดลองท้าสีจากใบเตย ดอกอัญชัน ฟักทอง
ฯลฯ
4. ทดลองปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นขนมบัวลอยผสมกับ
สีจากธรรมชาติ ให้เด็กกะขนาดของเม็ดบัวลอยและ
ปริมาณสีธรรมชาติด้วยตนเอง เพื่อฝึกความประหยัด
และความพอเพียง

สือ่

การประเมินพัฒนาการ
3. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง
4. บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ปั้นและผสมสีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเล่นกับสี
(3) การปั้น
(2) การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางและศิลปะ
(3) การประกอบอาหาร
ไทย

กิจกรรม
(3) การให้ความร่วมมือ
เล่นตามมุม
ในการปฏิบัติกิจกรรม
เก็บของเล่นของใช้ ต่าง ๆ
เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยได้
ด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

การท้าขนมบัวลอยที่อร่อยที่สุด
1. ครูสาธิตการท้าขนมบัวลอย โดยใช้แป้งที่เด็กปั้น
2. เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันแบ่งส่วนประกอบของขนม
บัวลอยให้เพียงพอครบทุกกลุ่ม
3. การต้มขนมบัวลอยให้ต้มทีละกลุ่ม เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลง
4. น้าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมจัดอุปกรณ์
รับประทานด้วยตนเอง

1. สีน้า
2. พูก่ ัน
3. ผักชนิดต่าง ๆ
4. กระดาษ
5 จานใส่สี

สังเกต
การร่วมมือกันท้าขนมไทย

1. มุมประสบการณ์วันนีเป็นการเล่นบทบาทสมมติ
การจัดโต๊ะอาหาร เพื่อรับประทานขนมบัวลอย

- อุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะ สังเกต
อาหาร
การเก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
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สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (1) การเล่นหรือท้า
เล่นร่วมกับเพื่อน กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
อย่างมีเป้าหมายได้ เพื่อน
เกมการศึกษา
เรียงล้าดับสิ่งของ
ต่าง ๆได้

(8) การนับและแสดง
จ้านวนของสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ้าวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กเลือกเล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นตามความ
สนใจอย่างอิสระ
2. เมื่อหมดเวลา ช่วยกันเก็บท้าความสะอาดสนาม
ล้างมือ กลับเข้าห้องเรียน
1. แนะน้าเกมใหม่เกมพืนฐานการบวก 7 - 12
2. แบ่งเด็กเล่นเกมใหม่ และเกมเดิมที่มีอยู่แล้ว
หมุนเวียนกันเล่นร่วมกัน
3. เมื่อเล่นเสร็จเด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิม

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

สนามเด็กเล่น

สังเกต
การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย

1. พืนฐานการบวก
7 - 12
2. เกมที่เล่นมาแล้ว

สังเกต
การเรียงล้าดับ
สิ่งของต่าง ๆ

เลขที่

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

ชื่อ-สกุล
21.ค้นหาค้าตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย

18.การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึนและมีส่วนร่วมในการลง
ความคิดเห็น

17.การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่ กิดในเหตุการณ์หรือ
การกระท้าด้วยตนเอง

15.จ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่สองลักษณะขึน
ไป
16.การเรียงล้าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5
ล้าดับ

ด้านสังคม

14.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของ
สิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึนไป

13.การบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

12.การเขียนชื่อตนเองตามแบบ

11. อ่านภาพสัญลักษณ์ค้าด้วยการชีหรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบ

10.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

7ึ .การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
8.การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง
9.การเล่น ร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

ด้านร่างกาย

4.การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
4.การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูส้ ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่
6.ประกอบอาหารขนมบัวลอยและรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

3.การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2.การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ซม.

1.การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ 2๔ เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

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

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

21.ค้นหาค้าตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย

18.การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึนและมีส่วนร่วมในการลง
ความคิดเห็น

17.การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลทีเ่ กิดในเหตุการณ์หรือ
การกระท้าด้วยตนเอง

ด้านสังคม
15.จ้าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตังแต่สองลักษณะขึน
ไป
16.การเรียงล้าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5
ล้าดับ

14.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของ
สิ่งต่าง ๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึนไป

13.การบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

12.การเขียนชื่อตนเองตามแบบ

11. อ่านภาพสัญลักษณ์ค้าด้วยการชีหรือกวาดตามอง
จุดเริม่ ต้นและจุดจบ

10.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

7ึ .การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
8.การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง
9.การเล่น ร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

ด้านร่างกาย

4.การสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียด
เพิ่มขึน
4.การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูส้ ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่
6.ประกอบอาหารขนมบัวลอยและรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี

3.การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตนเอง

2.การร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ซม.

1.การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
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ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมาย
เหตุ

