การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ ภาคเรียนที่ ๒
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
1. ปริมาตรของน้า
1. ปริมาตรของสิ่งต่างๆ
2. การเปรียบเทียบปริมาตรของน้า ใน
2. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ภาชนะที่ขนาดเท่ากัน
ในภาชนะทีข่ นาดแตกต่างกัน
3. เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มี ปริมาตร
3. เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มีปริมาตร
แตกต่าง
แตกต่างกัน
4. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งต่างๆด้วยมือ 4. การเรียนรูเ้ รื่องน้าหนัก
5. การเปรียบเทียบน้าหนักสิ่งของต่างๆโดย 5. การเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งต่างๆ
ใช้ค้าว่า หนักกว่า เบากว่า เท่ากัน

อนุบาลปีที่ ๓
1. ปริมาตรของที่อยู่ในภาชนะต่างกัน
2. การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
3. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ
4. น้าหนักของสิ่งของที่ใส่ในน้ามี
ความสัมพันธ์กับปริมาตรของน้า
ที่ล้นออกมา
5. การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๓)
มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๒.๑) (๘.๓.๒)
มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๑)
มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๓) (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช. ๕.๑ (๕.๑.๑) (๕.๒.๒)
มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๒.๑) (๘.๓.๒)
มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)
(๑๐.๑.๔) (๑๐.๒.๒)
มฐ ๑๒ ตบช. ๑๒.๑ (๑๒.๒.๑)

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)
มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๓) (๒.๒.๓)
มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)
มฐ ๕ ตบช. ๕.๑ (๕.๑.๑)
มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๒.๑) (๘.๓.๒)
มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)
มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๒.๒)
(๑๐.๑.๔)

รายการ
ประสบการณ์ส้าคัญ

อนุบาลปีที่ ๑

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพืนที่
(๒)การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพืนที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรีภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง ร้องเพลง และปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่

ร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพืนที่
(๒)การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรีภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง ร้องเพลง และปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่

อารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรีภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง ร้องเพลง และปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕) การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๑.๒.๒ การเล่น
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

อนุบาลปีที่ ๒
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

สังคม
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือร่วม
ใจ
(๒) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ้าวัน
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ

สังคม
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(๘) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆใน

อนุบาลปีที่ ๓
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ
และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ
สังคม
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
สติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ ๑
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
ชีวิตประจ้าวัน
(๘) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
ต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ สิ่งต่างๆ
เรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ (๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
มาตรฐาน
อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล
๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ

๑. นับและแสดงจ้านวน ๑ - ๕
๒. เรียงล้าดับที่ของสิ่งต่างๆจ้านวนไม่เกิน ๕
๓. เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
โดยแต่ละกลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน๕ ว่ามีจ้านวน
เท่ากันหรือไม่เท่ากัน
๔. บอกจ้านวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อยออก
จากกลุ่มใหญ่ที่มีจ้านวนไม่เกิน ๕

๑. นับและแสดงจ้านวน ๑ - ๑๐
๒. เรียงล้าดับที่ของสิ่งต่างๆจ้านวนไม่เกิน
๘
๓. เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งของต่างๆสอง
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน ๑๐ ว่า
มีจ้านวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
๔. บอกจ้านวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อย

๑. นับและแสดงจ้านวน ๑ - ๒๐
๒. เรียงล้าดับที่ของสิ่งต่างๆ จ้านวน
ไม่เกิน ๑๐
๓. เปรียบเทียบจ้านวนของสิ่งของต่างๆ
โดยแต่ละกลุ่มมีจ้านวนไม่เกิน ๑๐ ว่ามี
จ้านวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
๔. บอกจ้านวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อย

รายการ

อนุบาลปีที่ ๑
๕. การเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ค้า หนักกว่า เบากว่า หนักเท่ากัน
๖. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ

อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
ออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจ้านวนไม่เกิน๑๐
ออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจ้านวนไม่เกิน ๒๐
๕. เปรียบเทียบปริมาตร ของสิ่งต่างๆ โดย ๕. เรียงล้าดับปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ใช้ค้า ปริมาตรมากกว่า น้อยกว่า ปริมาตร ไม่เกิน ๓ สิ่ง
เท่ากัน

วิทยาศาสตร์

๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการวัด

๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการจ้าแนกประเภท

การพัฒนาทางภาษา

๑. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า

๑. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๑. การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ ๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

๑. ทักษะการสังเกต
๒. การคาดเดา หรือการคาดคะเนสิ่งที่
จะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
แนวคิด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา มีปริมาตรและน้าหนักที่แตกต่างกัน เราสามารถใช้ภาชนะในการตวงปริมาตรสิ่งต่างๆและน้ามาเปรียบเทียบปริมาตรได้ และเสียงที่เกิดจาก
การเคาะภาชนะที่ใส่น้าในปริมาตรต่างกัน เสียงจะต่างกันด้วย เราสามารถวัดน้าหนักสิ่งต่างๆด้วยเครื่องชั่งและเปรียบเทียบน้าหนักจากการชั่งโดยเครื่องชั่งได้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนือใหญ่
และกล้ามเนือ
เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑.๓ รักษา
๑.๓.๑ เล่นและท้ากิจกรรม
ความปลอดภัย อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
ของตนเองและ
ผู้อื่น
๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้

๒.๒ ใช้มือ - ตา ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
ประสาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕
สัมพันธ์กัน
เซนติเมตรได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เล่น ท้ากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒. วิ่งแล้วกระโดดข้ามเชือกยางได้

๓. ร้อยหลอดกาแฟได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
๑. ปริมาตรของสิ่ง
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
ต่างๆ
๒. การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ในภาชนะที่ขนาด
แตกต่างกัน
๓. เสียงที่เกิดจากขวด
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
น้าที่มีปริมาตร
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
แตกต่างกัน
(๒)การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย ๔. การเรียนรู้เรื่อง
น้าหนัก
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป ๕. การเปรียบเทียบ
น้าหนักของสิ่งต่างๆ
ในทิศทาง ระดับและพืนที่
๖. การนับและแสดง
(๒)การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
จ้านวน ๑ - ๑๐
๗. การเรียงล้าดับ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก ปริมาตรของสิ่งของ
ต่างๆ
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๘. การเรียงล้าดับ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๔.๑ สนใจมี
๔.๑.๑ สนใจมีความสุขและ
ความสุขและ แสดงออกผ่านงานศิลปะ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
ดนตรี และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๔. สนใจมีความสุขและแสดงออก ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
น้าหนักของสิ่งของ
ผ่านงานศิลปะได้
(๑) การฟังเพลง ร้องเพลงและปฏิกิริยา ต่างๆ
โต้ตอบเสียงดนตรี
๕. สนใจ มีความสุขและแสดง
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง ดนตรี
จังหวะ และดนตรีได้
(๕)การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๕ ๕.๑ ซื่อสัตย์
มีคุณธรรม
สุจริต
จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
๖. ขออนุญาตหรือรอคอย
๑.๒.๒ การเล่น
คอย เมื่อต้องการสิ่งของของ เมื่อต้องการสิ่งของในขณะที่เล่นได้ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชีแนะ
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์

มาตรฐานที่ ๘ ๘.๒ การมี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิสมั พันธ์ที่ดี
อย่างมีความสุข กับผู้อ่นื
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

๘.๒.๑ เล่นหรือท้างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

๗. เล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับ
เพื่อนได้

๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวได้

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับ
วัย

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถ
ในการคิดที่เป็น
พืนฐานในการ
เรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๙.๑ สนทนาโต้ ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
ตอนและเล่า
สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องให้ผู้อื่น
เรื่องที่ฟัง
เข้าใจ

๑๐.๑ มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. ฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะขวด
น้าที่มีปริมาตรต่างกันและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

๑๐. เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๑๑. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลง ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ประสาทสัมผัสได้
(๑) การสังเกตลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๘) การนับและแสดงจ้านวน
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่างๆ

๑๐.๑.๔ เรียงล้าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย
๔ ล้าดับ

๑๒. เรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ล้าดับได้

(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑๐.๒ มี
๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือ
ความสามารถ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึน
ในการคิดเชิง หรือมีส่วนร่วมในการลง
เหตุผล
ความเห็นจากข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๓. คาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เคลื่อนไหวตามข้อตกลง
เคลื่อนไหวแบบผู้น้า ผู้ตาม
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทาง
เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
การเล่นตามมุมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ปริมาตรของสิ่งต่างๆ
๒. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ใน
ภาชนะที่ขนาดแตกต่างกัน
๓. เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มีปริมาตรแตกต่างกัน
๔. การเรียนรู้เรื่องน้าหนัก
๕. การเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งต่างๆ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วาดภาพสีเทียน
ปั้นดินน้ามัน
พับสี
กลิงสีด้วยวัสดุที่มีน้าหนักแตกต่างกัน
ร้อยหลอดกาแฟ
วาดภาพด้วยสีน้า
ฉีก ตัด ปะ ภาพ

หน่วย
ปริมาตร น้้าหนัก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เกมเสือข้ามห้วย
๒. เล่นน้าเล่นทราย
๓. เกมมอญซ่อนผ้า
๔. เล่นเครื่องเล่นสนาม

๑. เกมจับคู่ภาพจ้านวนกับตัวเลข ๑ - ๑๐
๒. เกมเรียงล้าดับภาพน้าในขวดทดลอง
๓. เกมพืนฐานการบวก ๑ ถึง ๑๐
๔. เกมโดมิโนเครื่องชั่งน้าหนักแบบต่างๆ
๕. เกมเรียงล้าดับภาพสิ่งที่มีน้าหนักน้อยไปหามาก

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หน่วยปริมาตร น้้าหนัก
วันที่
๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

เสริมประสบการณ์
ปริมาตรของสิ่งต่างๆ

๒

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวแบบผู้น้า
ผู้ตาม

๓

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง

๔

๕

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพสีเทียน
- ปั้นดินน้ามัน

เล่นตามมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
เกมเสือข้ามห้วย

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพจ้านวน
กับตัวเลข ๑ - ๑๐

การเปรียบเทียบปริมาตรของ - พับสี
สิ่งต่างๆ ในภาชนะที่ขนาด
- ปั้นดินน้ามัน
แตกต่างกัน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นน้าเล่นทราย

เกมเรียงล้าดับภาพ
น้าในขวดทดลอง

เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มี
ปริมาตรแตกต่างกัน

- ร้อยหลอดกาแฟ
- วาดภาพสีเทียน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เกมมอญซ่อนผ้า

เกมพืนฐาน
การบวก ๑ ถึง ๑๐

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
การเรียนรู้เรื่องน้าหนัก
- เคลื่อนไหวเลียนแบบ
ท่าทางสัตว์ตัวใหญ่ สัตว์
ตัวเล็ก

- กลิงสีด้วยวัสดุที่มีน้าหนัก
แตกต่างกัน
- วาดภาพด้วยสีน้า

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมโดมิโนเครื่องชั่ง
น้าหนักแบบต่างๆ

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวตามค้า
บรรยาย

- วาดภาพด้วยสีน้า
- ฉีก ตัด ปะ ภาพ

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นน้าเล่นทราย

เกมเรียงล้าดับภาพ
คนแบกของจากเบา
ไปหาหนัก

การเปรียบเทียบน้าหนักของ
สิ่งต่างๆ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลงได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

(๑) การสังเกต
ปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. ครูแนะนาการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวตามข้อตกลง
- ครูตีกลองเบาๆ เด็กค่อยๆเดินเหมือนคนย่องเบา
- ครูตีกลองดังๆ เด็กเดินลงน้าหนักที่เท้า
๓. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
๔.เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ ๓ ซ้า ๒ – ๓ ครั้ง
๕. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนเพื่อเตรียม
ปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. กลอง

๑. ครูนาขวดที่มีลักษณะเดียวกันและขนาดเท่ากันห่อด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษทึบ จานวน ๓ ขวด วาง
บนโต๊ะ นาบัตรตัวเลขวางหน้าขวดเพื่อแสดงลาดับที่ของ
ขวด
๒. ครูเทน้าจากเหยือกใส่ในขวดโดยให้ปริมาตรน้าในขวดไม่
เท่ากัน
๓. เด็ก ๆ ทายว่าขวดไหนมีน้ามากที่สุด และน้อยที่สุด
๔. เด็กออกมาทดลองยกขวด ครูเฉลยโดยการแกะกระดาษ

๑. เหยือกน้า
๒. กระดาษ
หนังสือพิมพ์หรือ
กระดาษทึบ
๓. ขวดน้า

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวตาม
ข้อตกลง

สังเกต
การบอกลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ทากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆได้

(๕) การทากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของได้

(๒) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ห่อขวดไว้
๕. เด็กและครู ช่วยกันสรุปว่า ขวดน้าที่มีปริมาตรน้ามาก
ที่สุด เมื่อลองยกขึ้นมาจะมีน้าหนักมากที่สุด
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ วาดภาพสี
เทียนตามจินตนาการ และปั้นดินน้ามันตามจินตนาการ
๒. ครูแนะนาอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
๑. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. กระดาษวาดภาพ
๒. สีเทียน
๓. ดินน้ามัน
๔.แผ่นรองปั้นดิน
น้ามัน

สังเกต
การทากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เคลื่อนไหวร่างกาย
ข้ามสิ่งกีดขวางได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
นับจ้านวน ๑ - ๑๐
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(๒) การเคลื่อนไหว
ข้ามสิ่งกีดขวาง

(๘) การนับและแสดง การนับและแสดง
จ้านวน
จ้านวน ๑ - ๑๐

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. เด็กยืนเป็นวงกลมเตรียมความพร้อมร่างกายโดยครูเป็น
ผู้นาให้เด็กปฏิบัติตาม
๒. เด็กเข้าแถวตอน เด็กอาสาสมัครออกมา ๑ คน นั่ง
เหยียดขากับพื้น ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมเสือ
ข้ามห้วย
๓. เด็กต่อแถวเล่นกระโดดเสือข้ามห้วย เมื่อกระโดดเสร็จ
แล้วให้วิ่งไปต่อท้ายแถว
๔. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๓ จนครบทุกคน
๕. เด็กอาสาสมัครเพิ่มระดับความสูงขึ้นมา โดยนั่งเหยียด
ขาแล้วใช้ส้นเท้าต่อปลายเท้าให้สูงขึ้นเพิ่มระดับความสูงไป
เรื่อยๆโดยใช้มือต่อ๑ข้างและ๒ข้างตามลาดับ
๖. เด็กต่อแถวเล่นกระโดดเสือข้ามห้วยซ้าอีกครั้ง เมื่อ
กระโดดเสร็จแล้วให้วิ่งไปต่อท้ายแถว
๗. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าชั้นเรียน

๑. นกหวีด

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพจ้านวนกับตัวเลข ๑ - ๑๐
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม

๑. เกมจับคู่ภาพ
จ้านวนกับตัวเลข
๑ - ๑๐
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวข้าม
สิ่งกีดขวาง

สังเกต
การนับจ้านวน
๑ - ๑๐

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ภาพจ้านวนกับตัวเลข
๑ - ๑๐
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรม
(๓) การให้ความ
เคลื่อนไหวและ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
จังหวะ
กิจกรรม
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
ผู้ตามในกิจกรรม
การเคลื่อนไหวได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
จับคู่
การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับ

(๑๓) การจับคู่
การเปรียบเทียบ และ
การเรียงล้าดับ
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง

- การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของสิ่ง
ต่างๆ
- การเรียงล้าดับ
ปริมาตรสิ่งของ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมพืนฐานโดยเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เช่น ขยิบตา ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๕ ครัง ดีดนิว ๕ ที ยักไหล่ซ้าย-ขวา ข้างละ ๕ ครัง
๒. นกหวีด
ฯลฯ
๒. เด็กเคลื่อนไหวตามประกอบจังหวะที่ครูเคาะ และ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๓. เด็กจับมือเป็นวงกลม แล้วพูดค้าคล้องจองผู้น้าตาม
ครู “น้องน้อยอนุบาล สนุกสนาน ออกก้าลังกาย
ผลัดเปลี่ยนกันเร็วไว ไม่ต้องรีรอ ขอเป็นผู้น้า”
๔. เด็กและครูพูดพร้อมกัน พร้อมทังเคาะจังหวะ เมื่อ
จบ ตัวแทนเด็กออกไปเป็นผู้น้าเพื่อนๆในการเคลื่อนไหว
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
๕. เด็กผลัดเปลี่ยนกันออกมาปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๔
ซ้า โดยท้าท่าทางไม่ซ้าเพื่อน
๖. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อน นอนหงาย
หายใจเข้า หายใจออกลึกๆ นับ 10 ครัง
เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้
ตามในกิจกรรม
การเคลื่อนไหว

๑. ครูแนะน้าวิธีเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของสองสิ่ง
ในภาชนะว่าต้องใช้ภาชนะที่เหมือนกันและมีขนาด
เท่ากัน ใส่สิ่งของในภาชนะโดยวางให้อยู่ในระดับ
เดียวกันแล้วสังเกตความสูงของสิ่งของ หากสิ่งของใน
ภาชนะใบใดมีระดับสูงกว่า สิ่งของในภาชนะนัน มี

สังเกต
การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก

๑. แก้วน้า
๒. ขวดน้า
๓. เหยือกน้า
๔. น้าสี

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ตาม
น้าหนัก ปริมาตร
ปริมาตร มากกว่า หากสิ่งของในภาชนะมีระดับต่้ากว่า
ลักษณะความยาว/
แสดงว่า มีปริมาตรน้อยกว่า
ความสูง น้าหนัก
๒. ครูน้าแก้วน้า ๓ ใบ ใส่น้าสี ดังนี
ปริมาตร
- แก้วใบที่หนึ่ง ใส่น้าเกือบเต็มแก้ว
ได้
- แก้วใบที่สองใส่น้าครึ่งแก้ว
- แก้วใบที่สามใส่น้าน้อยกว่า ครึ่งแก้ว
วางแก้วทังสามให้อยู่ในระดับเดียวกัน
๓. เด็กสังเกตว่าแล้วคาดคะเนว่าแก้วใบไหนมีน้าสีมาก
ที่สุด แก้วใบไหนมีน้าสีน้อยที่สุด ครูตรวจสอบโดยแก้ว
น้าสีมาวางเปรียบเทียบปริมาตรที่ละคู่ แล้วเรียงล้าดับ
แก้วน้าที่มีปริมาตรน้ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
๔. เด็กแบ่งกลุ่ม ๒ - ๓ คน แล้วช่วยกันเรียงล้าดับ
ภาชนะที่ใส่สิ่งของที่มีปริมาตรมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
โดยที่ภาชนะต้องเป็นแบบเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน
- กลุ่มที่ ๑ ขวดน้า ๓ ใบ ใส่น้า
- กลุ่มที่ ๒ แก้วน้า ๓ ใบ ใส่น้า
- กลุ่มที่ ๓ เหยือกน้า ๓ ใบใส่น้า
๕. เด็กและครูร่วมกันสรุปว่า เราสามารถเรียงล้าดับ
ปริมาตรจากมากที่สุดไปหาปริมาตรน้อยที่สุด หรือ
เรียงล้าดับปริมาตรจากน้อยที่สุดไปหาปริมาตรมากที่สุด

สือ่

การประเมินพัฒนาการ
ปริมาตร

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การท้ากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะต่าง ๆ
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของได้

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นและ
เล่นน้าและเล่น
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ทรายร่วมกับเพื่อน
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ พับสี
และการปั้นดินน้ามัน
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

๑. ดินน้ามัน
๒. แผ่นรองปั้น
๓. กระดาษเอ ๔
๔. สีน้า

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครือ่ งเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของ

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเล่นน้า เล่นทรายพร้อม อุปกรณ์การเล่นน้า
ทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
เล่นทราย
๒. เด็กเล่นเล่นน้าเล่นทรายตามความสนใจโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทรายเข้า
แถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชันเรียน

สังเกต
การเล่นน้าและเล่นทราย
ร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เรียงล้าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๔
ล้าดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่
การเรียงล้าดับ
การเปรียบเทียบและ ปริมาตรของน้าใน
การเรียงล้าดับสิ่ง
ขวด
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกม
เรียงล้าดับภาพน้าในขวด
๒. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงล้าดับภาพน้า
ในขวด
๓. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า
ใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
4. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละ
กลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงล้าดับภาพน้าในขวด
5. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่
๑. เกมเรียงล้าดับภาพ
น้าในขวดทกลอง
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔
ล้าดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ
กิจกรรม
(๑) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวและ อยู่กับที่
จังหวะ
(๓) การเคลื่อนไหว
สนใจ มีความสุข ตามเสียงเพลง/
และแสดงท่าทาง ดนตรี
/ เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และ
ดนตรีได้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้

กิจกรรมเสริม
(๑) การฟังเสียง
เสียงที่เกิดจากขวด
ประสบการณ์
ต่างๆในสิ่งแวดล้อม น้าที่มีปริมาตร
ฟังเสียงที่เกิดจาก
แตกต่างกัน
การเคาะขวดน้าที่
มีปริมาตรต่างกัน
และบอกได้ว่า
ต่างกันอย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

๑. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๒. เพลง เลขบวก
อิสระตามเสียงดนตรีบรรเลง เมื่อเพลงหยุดให้หยุดการ
เลขลบ
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
๒. เด็กร้องเพลงและทาท่าทางประกอบเพลงเลขบวก
เลขลบอย่างอิสระ
๓. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๒ ซ้า
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กจับคู่ ๒ คน ผลัดเปลี่ยนกัน
นอนเอาศีรษะหนุนบนท้องเพื่อน สังเกตและฟังเสียงหายใจของ
เพื่อน
๕. เด็กเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

๑. เด็กนั่งหลับตาแล้วฟังเสียงครูเคาะตีกลอง แล้วให้เด็กบอก
จานวนครั้งที่ครูตีกลอง โดยที่ครูตีกลองไม่เกิน ๓ ครั้ง
๒. ครูเตรียมขวดแก้วใส่น้าสี จานวน ๓ ขวด
- ขวดใบที่ ๑ ใส่น้า สามในสี่ของขวด
- ขวดใบที่ ๒ ใส่น้าครึ่งขวด
- ขวดใบที่ ๓ ใส่น้า หนี่งในสี่ของขวด
๓. นาขวดทั้งสามวางไว้บนโต๊ะ จากนั้นให้เด็กๆ ใช้ช้อน - ส้อม

สังเกต
การฟังเสียงที่เกิดจาก
การเคาะขวดน้าที่มี
ปริมาตรต่างกันและ
บอกได้ว่าต่างกัน
อย่างไร

๑. ขวดใบที่ ๑ ใส่น้า
สามในสี่ของขวด
๒. ขวดใบที่ ๒ ใส่น้า
ครึ่งขวด
๓. ขวดใบที่ ๓ ใส่น้า
หนี่งในสี่ของขวด
๔. ช้อนโลหะ

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕
เซนติเมตรได้

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด
การปะ และ
การร้อยวัสดุ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของได้

(๒) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรม
กลางแจ้ง
ควบคุมทิศทางใน
การเคลื่อนไหว
ร่างกายได้

(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ
และพืนที่

กิจกรรมการเรียนรู้
โลหะเคาะขวดน้าทั้งสามขวด เพื่อฟังเสียง
๔. เด็กและครูช่วยกันสรุปว่า เสียงที่ได้ยินจากขวดน้าทั้งสามใบ
มีความแตกต่างกัน
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมการร้อยหลอดกาแฟและวาดภาพสีเทียน
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และน้าเสนอผลงาน
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ซึง่
ควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยให้เด็กกระโดกตบ ๑๐
ครัง ก้มแตะเท้า ๑๐ ครัง ฯลฯ
๒. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมมอญซ่อนผ้าดังนี
๑) เด็กจับมือเป็นวงกลม ๑ วง
๒) ครูขออาสาเด็ก ๑ คน เป็นมอญถือผ้าไว้ในมือ เดินรอบวง

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

๕. ส้อมโลหะ

๑. สีเทียน
๒. กระดาษเอ ๔
๒. หลอดกาแฟหลาก
สี ตัดเป็นท่อนขนาด
1 นิว
๓. เชือก

สังเกต
การร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๕ เซนติเมตร

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของ

๑. เกมมอญซ่อนผ้า
๒. นกหวีด

สังเกต
การควบคุมทิศทางใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

ข้างนอก เด็กที่นั่งในวงร้องเพลง คนที่เป็นมอญทิงผ้าข้างหลัง
ใครก็ได้ แล้วเดินหนี เมื่อครบรอบ เด็กที่มีผ้าอยู่ข้างหลังจะเป็น
มอญแทน
๓) ถ้าเด็กที่มีผ้าอยู่ข้างหลังรู้ตัวก่อน หยิบผ้าวิ่งไล่ตีมอญ ถ้าตี
ถูกจะเป็นมอญเหมือนเดิม ถ้าตีไม่ถูกจะต้องเปลี่ยนไปเป็นมอญ
แทนเพื่อน
๔) เด็กผลัดเปลี่ยนกันเล่น จนครบทุกคน
๕. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชัน
เรียน
กิจกรรมเกม
การศึกษา
เล่นเกมพืนฐาน
การบวก ๑ ถึง
๑๐ ได้

(๑๐) การรวมและ
การแยกสิ่งต่างๆ

การบอกจ้านวนที่
เหลือเมื่อแยกกลุ่ม
ย่อยออกจากกลุ่ม
ใหญ่ที่มีจ้านวนไม่
เกิน๑๐

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกมพืนฐานการ
บวก ๑ ถึง ๑๐
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไป
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก
กลุ่มต้องได้เล่นเกมพืนฐานการบวก ๑ ถึง ๑๐
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาหลังเลิกเล่นแล้ว

๑. เกมพืนฐานการ
บวก ๑ ถึง ๑๐
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การเล่นเกมพืนฐาน
การบวก ๑ ถึง ๑๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมพืนฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณอย่าง ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
อิสระตามเสียงดนตรีเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหว 2. นกหวีด
ในท่านันทันที
๒. ครูแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทาง
สัตว์ เช่น เดินเหมือนช้าง เดินเหมือยมด ฯลฯ โดยให้เด็ก
เคลื่อนไหวบริเวณรอบห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะให้
เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามความคิดของตนเอง
๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๒. ซ้าอีก
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลาย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ
(๖) การพูดอธิบาย การเรียนรู้เรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งของ
น้าหนัก
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เด็กร้องเพลงช้าง
๒. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับน้าหนักช้างและสิ่งของที่
หนัก - เบา
๓. ครูแนะนาเครื่องชั่งสองแขนและสิ่งของภายในห้องเรียนให้
เด็กรู้จักที่ละชิ้น
๔. เด็กและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้าหนัก หนักเบา ของวัตถุโดยการนาของทั้ง ๒ สิ่งมาเปรียบเทียบกันด้วยการ
ชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่งสองแขน เมื่อทาการชั่งแล้วข้างไหน
กระดกขึ้นแสดงว่าข้างนั้นนาหนักเบา ส่วนข้างที่กระดกลงแสดง
ว่าข้างนั้นหนัก
๕. ครูให้เด็กแต่ละคนออกมาเลือกของที่ตนเองชอบแล้วนาไปชั่ง
ด้วยตาชั่งสองแขนเพื่อเปรียบเทียบกับของข้างที่ครูกาหนดไว้ให้
แล้วให้เด็กนาของที่ตนเองเลือกวางไว้อีกข้างหนึ่ง จากนั้นให้บอก
วัตถุของตนเองว่าหนักกว่าหรือเบากว่าที่ครูกาหนด
๖. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับน้าหนัก หนัก – เบาโดยครู
อธิบายให้เด็กฟังว่า เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งของที่เราเห็นนั้นหนัก
กว่าหรือเบากว่า โดยการนาสิ่งของทั้ง ๒ สิ่งมาชั่งน้าหนักด้วย
เครื่องชั่งสองแขนเพื่อเปรียบเทียบน้าหนักกันนั้นเอง

สือ่
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๑. สิ่งของที่อยู่
สังเกต
ภายในห้องเรียน เช่น การเล่าเป็นเรื่องราว
- สมุด
ต่อเนื่อง
- ไม้บล็อก
- หนังสือ ฯลฯ
๒. เครื่องชั่งน้าหนัก
สอง แขน

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของ
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ
(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

(๒) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรม
(๓) การเล่นเครื่อง
กลางแจ้ง
เล่นอย่างปลอดภัย
เล่น ท้ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่
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๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ การกลิงสีด้วย
วัสดุที่มีน้าหนักต่างกัน
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

๑. ลูกแก้ว
๒. ลูกปิงปอง
๓. ช้อน
๔. สีน้า
๕. ตะกร้าพลาสติก
ขนาดวางกระดาษ
เอ ๔ ได้
๖. กระดาษเอ๔

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ซึง่
ควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามแต่ละชนิด
พร้อมทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
๒. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชัน
เรียน

เครื่องเล่นสนาม

สังเกต
การเล่น ท้ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่
สังเกตพบได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
ส้าคัญ
(๑๓) การจับคู่
การจับคู่ภาพเครื่อง
การเปรียบเทียบ
ชั่งน้าหนักแบบต่างๆ
และการเรียงล้าดับ
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ.

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนเครื่อง
ชั่งน้าหนักแบบต่างๆ
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่ไป
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก
กลุ่มต้องได้เล่นเกมโดมิโนเครื่องชั่งน้าหนักแบบต่างๆ
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

๑. เกมโดมิโนเครื่อง
ชั่งน้าหนักแบบต่างๆ
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คาดคะเนน้าหนัก
ของสิ่งของได้

(๑๗) การคาดเดาหรือ - การเปรียบเทียบ
การคาดคะเนสิ่งที่
นา้ หนักของสิ่งต่างๆ
อาจจะเกิดขึนอย่างมี
เหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมพืนฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วๆบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยิน
๒. นิทานอีสปเรื่อง
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
พ่อค้าเกลือกับลา
๒. ครูแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
ค้าบรรยาย นิทานอีสปเรื่อง พ่อค้าเกลือกับลา
๓. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามค้าบรรยายในนิทาน
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนพักผ่อน
เพื่อเตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

สังเกต
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

๑. ครูแนะน้าวิธีเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งของ
สองชินว่าของชินใด หนักกว่า หรือ เบากว่า โดย
ใช้มือลองยกของเปรียบเทียบกัน
๒. ครูน้าถุงทราย ๓ ถุง ที่ใส่ทรายต่างกัน ดังนี
- ถุงที่หนึ่ง ใส่ทรายเกือบเต็มถุง
- ถุงที่สอง ใส่ทรายครึ่งถุง
- ถุงที่สาม ใส่ทรายน้อยกว่าครึ่งถุง
เด็กเปรียบเทียบถุงทรายทีละคู่ แล้วน้ามา
เรียงล้าดับถุงทรายจากเบาที่สุดไปหาหนักที่สุด
หรือ หนักที่สุดไปหาเบาที่สุด
๓. แบ่งกลุ่มเด็ก ๒-๓ คน แล้วให้เด็กช่วยกัน
เรียงล้าดับน้าหนักสิ่งของในถุง แล้วบอกว่า ถุงที่
ใส่สิ่งของใดหนักที่สุด และเบาที่สุด

สังเกต
การคาดคะเนน้าหนักของ
สิ่งของ

๑. ถุงทราย ๓ ถุงที่มี
น้าหนักไม่เท่ากัน
๒. ลูกปิงปอง
๓. ลูกเทนนิส
๔. ลูกเปตอง
๕. จานกระเบือง
๖. จานพลาสติก
๗. ช้อน
๘. กระดาษทิชชู
๙. ผ้าเช็ดหน้า
๑๐.ผ้าเช็ดตัว

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- ถุงที่หนึ่ง ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ลูกเปตอง
- ถุงที่สอง จานกระเบือง จานพลาสติก ช้อน
- ถุงที่สาม กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัว
๔. เด็กและครูช่วยกันสรุปว่า เราสามารถ
เรียงล้าดับสิ่งของที่มีน้าหนักหนักที่สุดไปหา
น้าหนักเบาที่สุดได้ หรือเรียงล้าดับสิ่งของที่มี
น้าหนักเบาที่สุดไปหาน้าหนักหนักที่สุดได้
กิจกรรมศิลปะ
(๕) การท้ากิจกรรม
สร้างสรรค์
ศิลปะต่าง ๆ
สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
การวาดภาพด้วยสีน้าและการฉีก ตัด ปะ ภาพ
อย่างอิสระ
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของได้

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

สังเกต
การสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของ

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง (๒) การเล่นและ
เล่นน้าและเล่น
ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ทรายร่วมกับเพื่อน
ได้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
เรียงล้าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย๔ล้าดับ
ได้

(๑๓) การจับคู่ การ
การเรียงล้าดับภาพ
เปรียบเทียบ และการ สิ่งของทีม่ ีน้าหนักน้อย
เรียงล้าดับสิ่งต่างๆ
ไปหามาก
ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้าหนัก
ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเล่นน้า เล่นทราย อุปกรณ์การเล่นน้า
พร้อมทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
เล่นทราย
๒. เด็กเล่นเล่นน้าเล่นทรายตามความสนใจโดยมี
ครูดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทราย
เข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชันเรียน

สังเกต
การเล่นน้าและเล่นทราย
ร่วมกับเพื่อน

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่น
เกมเรียงล้าดับภาพสิ่งของที่มีน้าหนักน้อยไปหา
มาก
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงล้าดับภาพ
สิ่งของที่มีน้าหนักน้อยไปหามาก
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สังเกต
การเรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔
ล้าดับ

๑. เกมเรียงล้าดับภาพ
สิ่งของที่มีน้าหนักน้อย
ไปหามาก
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
11. การบอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้สัมผัส
ประสาท
12. การเรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ล้าดับ
13. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
10. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

6. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของ
7. การเล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับ
เพื่อน
8. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
9. การฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะ
ขวดน้าที่มีปริมาตรต่างกันและบอก
ได้ว่าต่างกันอย่างไร

ด้านร่างกาย
5. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

2. การร้อยวัสดุทมี่ ีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร
3. การเล่น ท้ากิจกรรมและปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
4. การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ

1. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

๑1.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.
ค้าอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 3 ต้องส่งเสริม
11. การบอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้สัมผัส
ประสาท
12. การเรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ล้าดับ
13. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ

10. การเล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

6. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของ
7. การเล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับ
เพื่อน
8. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
9. การฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะ
ขวดน้าที่มีปริมาตรต่างกันและบอก
ได้ว่าต่างกันอย่างไร

5. ความสนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

2. การร้อยวัสดุทมี่ ีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร
3. การเล่น ท้ากิจกรรมและปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
4. การท้ากิจกรรมศิลปะต่างๆ

1. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

