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

อนุบาลปีที่ ๑
1. ปริมาตรของน้า
2. การเปรียบเทียบปริมาตรของน้า
ในภาชนะที่ขนาดเท่ากัน
3. เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มีปริมาตรแตกต่าง
4. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งต่างๆด้วยมือ
5. การเปรียบเทียบน้าหนักสิ่งของต่างๆโดย
ใช้ค้าว่า หนักกว่า เบากว่า เท่ากัน

อนุบาลปีที่ ๒
1. ปริมาตรของสิ่งต่างๆ
2. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ
ในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกัน
3. เสียงที่เกิดจากขวดน้าที่มีปริมาตร
แตกต่างกัน
4. การเรียนรู้เรื่องน้าหนัก
5. การเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งต่างๆ

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 ๑๐ตบช. 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)
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)

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)

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 การ
ตัด 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

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

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

อนุบาลปีที่ ๒

อนุบาลปีที่ ๓
ชีวิตประจ้าวัน
ชีวิตประจ้าวัน
(๘) การนับและแสดงจ้านวนของสิ่งต่างๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ (๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
ต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของ
เรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ (๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ สิ่งต่างๆ
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
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 ๓
แนวคิด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา มีปริมาตรและน้าหนักที่แตกต่างกัน เราสามารถใช้ภาชนะที่แตกต่างตวงปริมาตรสิ่งต่างๆและน้ามาเปรียบเทียบปริมาตรได้ ในการวัดน้าหนัก
ของสิ่งต่างๆ เมื่อเราใช้วิธีการแทนที่น้าด้วยสิ่งของ น้าหนักของสิ่งของต่างๆจะมีค่าเท่ากับปริมาตรของน้าที่ล้นออกมา และเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่มีเครื่องที่ใช้ในการ
ชั่ง ตวง เราสามารถใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมาใช้ในการตวงปริมาตรและวัดน้าหนักสิ่งของได้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนือใหญ่
และกล้ามเนือ
เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑.๓ รักษา
๑.๓.๑ เล่น ท้ากิจกรรมและ ๑. เล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี ๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย (๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
ของตนเองและ
ได้
ผู้อื่น

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว

๒.๒ ใช้มือ - ตา ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
ประสาน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕
สัมพันธ์กัน
เซนติเมตรได้

๒. วิ่งกระโดดข้ามเชือกยางได้

๓. ร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็กกว่า
๐.๒๕ ซม. ได้

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและพืนที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. ปริมาตรของที่อยู่
ในภาชนะต่างกัน
๒. การตวงโดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
๓. การคาดคะเน
น้าหนักของสิ่งของ
๔. น้าหนักของสิ่งของ
ที่ใส่ในน้ามี
ความสัมพันธ์กับ
ปริมาตรของน้าที่ล้น
ออกมา
๕. การชั่งโดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
๖. การนับและแสดง
จ้านวน ๑๑ - ๒๐
๗. การเรียงล้าดับ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

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

มาตรฐานที่ ๕ ๕.๑ ซื่อสัตย์
มีคุณธรรม
สุจริต
จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม
๕.๒ มีความ
เมตตากรุณา
มีน้าใจและ
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้
๕. สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง ร้องเพลงและปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๕)การท้ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
๖. ขออนุญาตหรือรอคอย
๑.๒.๒ การเล่น
คอย เมื่อต้องการสิ่งของของ เมื่อต้องการสิ่งของในขณะที่เล่นได้ (๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
ผู้อื่นด้วยตนเอง
กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน ๗. ช่วยเหลือและแบ่งปันอุปกรณ์
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
ในการท้ากิจกรรมได้

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ
และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ

สาระที่ควรเรียนรู้
ปริมาตรของสิ่งของ
ต่างๆ
๘. การเรียงล้าดับ
น้าหนักของสิ่งของ
ต่างๆ

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๘ ๘.๒ การมี
๘.๒.๑ เล่นหรือท้างาน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
อย่างมีความสุข กับผู้อื่น
เป้าหมาย
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี ๘.๓ ปฏิบัติตน ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
ของสังคมใน
เบืองต้นในการ และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
ระบอบ
เป็นสมาชิกที่ดี สถานการณ์
ประชาธิปไตย
ของสังคม
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙ ๙.๑ สนทนาโต้ ๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ใช้ภาษาสื่อสาร ตอนและเล่า
ต่อเนื่องได้
ให้เหมาะสมกับ เรื่องให้ผู้อื่น
วัย
เข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
๘. เล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑.๓.๕ การเล่นและท้างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
(๒) การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น

๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวได้

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม

๑๐. เล่าเรื่องจากการทดลองเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้

๑.๔.๑ การใช้ภาษา
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้า
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ๑๐.๑ มี
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
มีความสามารถ ความสามารถ ส่วนประกอบ การ
ในการคิดที่เป็น ในการคิดรวบ เปลี่ยนแปลงหรือ
พืนฐานในการ
ยอด
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
เรียนรู้
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๑๐.๒ มี
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล

มาตรฐานที่ ๑๒
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้

๑๐.๑.๔ เรียงล้าดับ
เหตุการณ์และสิ่งของอย่าง
น้อย๕ ล้าดับ
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึนและมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล

๑๒.๒ มี
๑๒.๒.๑ ค้นหาค้าตอบของ
ความสามารถ ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่
ในการแสวงหา หลากหลายด้วยตนเอง
ความรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑๑. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลง ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
ประสาทสัมผัสได้
(๑) การสังเกตลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๒. เรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ล้าดับได้
๑๓.คาดคะเนปริมาตรของสิ่งของ
ได้
๑๔คาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ

๑๕.บอกน้าหนักและปริมาตรของ
สิ่งของจากการใช้โดยใช้เครื่องมือ
และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๘) การนับและแสดงจ้านวน
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่างๆ
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงล้าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึนอย่างมีเหตุผล
๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัยต่างๆ
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐาน
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

สาระที่ควรเรียนรู้

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

เคลื่อนไหวตามข้อตกลง
เคลื่อนไหวแบบผู้น้า ผู้ตาม
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทาง
เคลื่อนไหวตามค้าบรรยาย

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. ปริมาตรของที่อยู่ในภาชนะต่างกัน
๒. การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
๓. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ
4. น้าหนักของสิ่งของที่ใส่ในน้ามีความสัมพันธ์กับปริมาตร
ของน้าที่ล้นออกมา
5. การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

หน่วย
ปริมาตร น้้าหนัก
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

การเล่นตามมุมประสบการณ์
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. กระโดดข้ามเชือกยาง
๒. เล่นน้าเล่นทราย
๓. เกมเสือไล่วัว
๔. เล่นเครื่องเล่นสนาม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วาดภาพสีเทียน
ปั้นดินน้ามัน
พับสี
กลิงสีด้วยวัสดุที่มีน้าหนักแตกต่างกัน
ร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็กกว่า ๐.๒๕ ซม.
วาดภาพด้วยสีน้า
ฉีก ตัด ปะ ภาพ

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมจับคู่ภาพจ้านวนกับตัวเลข ๑๑ - ๒๐
๒. เกมเรียงล้าดับภาพปริมาตรของสิ่งของ
๓. เกมพืนฐานการบวก ๑๒ ถึง ๒๐
๔. เกมจับคู่ภาพสิ่งของที่มีน้าหนักเท่ากัน
๕. เกมเรียงล้าดับภาพสิ่งของที่มีน้าหนักน้อยไปหา
มาก

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ หน่วยปริมาตร น้้าหนัก
วันที่
๑

เคลื่อนไหวและจังหวะ
เสริมประสบการณ์
- เคลื่อนไหวพืนฐาน
ปริมาตรของที่อยู่ในภาชนะ
- เคลื่อนไหวตาม
ต่างกัน
ข้อตกลง

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
- วาดภาพสีเทียน
- ปั้นดินน้ามัน

เล่นตามมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
เกมการศึกษา
กระโดดข้ามเชือก เกมจับคู่ภาพจ้านวน
ยาง
กับตัวเลข ๑๑ - ๒๐

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นน้าเล่นทราย

เกมเรียงล้าดับภาพ
ปริมาตรของสิ่งของ

เกมเสือไล่วัว

เกมพืนฐาน
การบวก ๑๒ ถึง ๒๐

๒

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวแบบผู้น้า
ผู้ตาม

การตวงโดยใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

- พับสี
- ปั้นดินน้ามัน

๓

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง
- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวเลียนแบบ
ท่าทาง

การคาดคะเนน้าหนักของ
สิ่งของ

ร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็กกว่า เล่นตามมุม
๐.๒๕ ซม.
ประสบการณ์

น้าหนักของสิ่งของที่ใส่ในน้ามี - กลิงสีด้วยวัสดุที่มีน้าหนัก
ความสัมพันธ์กับปริมาตรของ แตกต่างกัน
น้าที่ล้นออกมา
- วาดภาพด้วยสีน้า

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมจับคู่ภาพสิ่งของ
ที่มีน้าหนักเท่ากัน

- เคลื่อนไหวพืนฐาน
- เคลื่อนไหวตามค้า
บรรยาย

การชั่งโดยใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นน้าเล่นทราย

เกมเรียงล้าดับภาพ
สิ่งของที่มีน้าหนัก
น้อยไปหามาก

๔

๕

- วาดภาพด้วยสีน้า
- ฉีก ตัด ปะ ภาพ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๑ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามข้อตกลงได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๒) การฟังและปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้า

(๑) การสังเกตลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมพืนฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
ทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน
๒. ภาพอวัยวะ
สัญญาณหยุดให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. ครูตกลงกับเด็กว่า เมื่อครูหรือเพื่อนชูภาพ
อวัยวะใดให้เด็กเคลื่อนไหวเฉพาะอวัยวะนัน
๓. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง
๔. เด็กและครูร่วมกันปฏิบัติตามข้อ ๓ ซา้
๕. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนเพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

ปริมาตรของสิ่งของที่อยู่ ๑. ครูเตรียมขวดพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกัน
ในภาชนะที่ขนาดต่างกัน จานวน 3 ขวด 2 ชุด
แต่ความสูงเท่ากัน มี
- ขนาดใหญ่ หมายเลข 1
ปริมาตรที่แตกต่างกัน
- ขวดขนาดกลาง หมายเลข 2
- ขวดเล็ก หมายเลข 3
๒. ครูนานาสีที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดทัง 3 ใบ
โดยใส่นาให้มีความสูงเท่ากัน
๓. เด็กวัดปริมาตรของนาทัง 3 ขวด โดยเทนาสี
ใส่แก้วใส แล้วสังเกตเปรียบเทียบปริมาตรของนา
ในแก้ว

๑. ขวดพลาสติกขนาด
ต่างกัน ๓ ขวด จานวน
๒ ชุด
๒. นาสี
๓. ทราย
๔. แก้วใสขนาดเท่ากัน
จานวน ๖ ใบ
5. กะละมังใบใหญ่
(สาหรับรองนาและ
ทรายตอนตวง)

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามข้อตกลง

สังเกต
การบอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๔. ครูเททรายที่เตรียมไว้ใส่ลงในขวดทัง 3 ใบ
โดยใส่ทรายให้มีความสูงเท่ากัน
๕. เด็กวัดปริมาตรของทรายทัง 3 ขวด โดยเท
ทรายใส่แก้วใส แล้วสังเกตเปรียบเทียบปริมาตร
ของทรายในแก้ว ว่าเป้นอย่างไร
๖. เด็กและครู ช่วยกันสรุป ว่า ปริมาตรของ
สิ่งของที่อยู่ในภาชนะที่ขนาดต่างกัน แต่ความสูง
เท่ากัน มีปริมาตรที่แตกต่างกัน
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะได้

(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
วาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ และปั้นดิน
น้ามันตามจินตนาการ
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลง
ในการปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง ๒
กิจกรรมตามความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

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

สังเกต
การสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการ
สิ่งของในขณะที่เล่นได้

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ

มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ในขณะที่เล่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
(๒)การเคลื่อนไหว
กระโดดข้ามเชือกยาง เคลื่อนที่
(๒)การเคลือ่ นไหวข้าม
ได้
สิ่งกีดขวาง

๑. เด็กยืนเป็นวงกลมเตรียมความพร้อมร่างกาย ๑. เชือกยาง
โดยครูเป็นผู้น้าให้เด็กปฏิบัติตาม
๒. นกหวีด
๒. อาสาสมัครออกมาเป็นผู้น้าในการท้าท่าทาง
เตรียมความพร้อมร่างกาย ประมาณ ๓ – ๔ คน
และให้เพื่อนปฏิบัติตาม
๓. เด็กเข้าแถวตอน เด็กอาสาสมัครออกมาจับ
ปลายเชือกยาง ๒ คน โดยจับให้ปลายเชือกแตะ
ที่ข้อเท้าของคนที่จับ ครูสาธิตวิธีการเล่นกระโดด
ข้ามเชือกยาง
๔. เด็กต่อแถวกระโดดเชือกยาง เมื่อกระโดด
เสร็จแล้วให้วิ่งไปต่อท้ายแถว
๕. ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ ๔ จนครบทุกคน
๖.เด็กที่จับปลายเชือกยางเพิ่มระดับความสูง
ขึนมา โดยให้ปลายเชือกแตะที่หน้าแข้ง หัวเข่า
ระดับเอว โดยเปลี่ยนระดับความสูงไปเรื่อยๆ จน
เพื่อนกระโดด ไม่ได้
๗. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาด
ร่างกายก่อนเข้าชันเรียน

สังเกต
การกระโดดข้ามเชือก
ยาง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เกมการศึกษา
นับจ้านวน
๑๒ - ๒๐ ได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๘) การนับและแสดง การนับและแสดงจ้านวน ๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่น
จ้านวน
๑๑ - ๒๐
เกมจับคู่ภาพจ้านวนกับตัวเลข ๑๑ - ๒๐
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ภาพ
จ้านวนกับตัวเลข ๑๑ - ๒๐
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่
๑. เกมจับคู่ภาพ
จ้านวนกับตัวเลข
๑๑ - ๒๐
๒. เกมการศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การนับจ้านวน ๑๒ - ๒๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๒ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (๒) การเคลื่อนไหว
ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามใน
เคลื่อนที่
กิจกรรมการเคลื่อนไหวได้
(๓) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
บอกน้าหนักและปริมาตรของ
สิ่งของจากการใช้โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้

(๑๒) การชั่ง ตวง วัด
สิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
(๓) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ

การตวงโดยใช้
เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมพืนฐานโดยเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ กระโดด ๑. เครื่องเคาะ
ไปข้างหน้า เดินถอยหลัง สไลด์ไปข้างๆ ฯลฯ โดย จังหวะ
เคลื่อนไหวตามประกอบจังหวะที่ครูเคาะ และเมื่อได้ ๒. นกหวีด
ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. ครูแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นผู้น้าผู้
ตาม โดยให้เด็กท้าท่าทางอย่างอิสระแล้วให้เพื่อนๆ
ท้าท่าตาม
๓. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๒ ซ้าโดยผลัดเปลี่ยน
กันออกมาเป็นผู้น้า ผู้ตาม
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนหงายหายใจ
เข้าเหมือนลูกโป่งพอง หายใจออกเหมือนลูกโป่งแฟบ
นับ ๑๐ ครัง
๑. ครูแนะน้าเครื่องมือและหน่วยการตวงที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน ที่จะใช้ในการตวงให้เด็กรู้จัก เช่น
แก้วน้า กระป๋อง ถ้วย ชาม ช้อน เป็นต้น
๒. ครูสาธิตการตวงสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและ
หน่วยการตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น ตวงน้าใน
ขวดด้วยแก้วพลาสติก แล้วบอกว่า น้าที่ตวงมี
ปริมาตรเท่ากับกี่แก้ว โดยครูย้ากับเด็กว่า ในการตวง
สิ่งของเครื่องมือและหน่วยการตวงที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน ทีจ่ ะน้ามาเป็นหน่วยตวง ต้องเหมือนกัน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

แก้วน้า
กระป๋อง
ถ้วย
ชาม
ช้อน
ทราย
ข้าวสาร
น้าหวาน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การปฏิบัติตนเป็นผู้น้า
ผู้ตามในกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว

สังเกต
การบอกน้าหนักและ
ปริมาตรของสิ่งของ
จากการใช้โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

และมีขนาดเท่ากัน
๓. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๓ คน ให้เด็ก
เลือกตวงสิ่งต่างๆในชีวิตประจ้าวัน เช่น ทราย
ข้าวสาร น้าหวาน เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือและหน่วย
การตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เด็กเลือกสิ่งของที่จะ
ใช้เป็นหน่วยตวงเอง เมื่อตวงเสร็จครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๔. เด็กและครู ช่วยกันสรุปว่า การตวงสิ่งต่างๆ เรา
สามารถใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะได้

(๕) การท้ากิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ

๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ พับสี
และการปั้นดินน้ามัน
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงใน
การปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง ๒ กิจกรรม
ตามความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

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

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของได้

(๒) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับ
เพื่อนได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

สือ่

- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเล่นน้า เล่นทราย
อุปกรณ์การเล่น
พร้อมทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
นา้
๒. เด็กเล่นเล่นน้าเล่นทรายตามความสนใจโดยมีครู เล่นทราย
ดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทรายเข้า
แถวท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชันเรียน

(๒) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

เกมการศึกษา
(๑๓) การจับคู่ การ
เรียงล้าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ เปรียบเทียบและ
อย่างน้อย ๕ ล้าดับได้
การเรียงล้าดับสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

กิจกรรมการเรียนรู้

การเรียงล้าดับ
ปริมาตรของสิ่ง
ต่างๆไม่เกิน๓ สิ่ง

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกม
เรียงล้าดับปริมาตรของสิ่งของ
๒. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมเรียงล้าดับ
ปริมาตรของสิ่งของ
๓.แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่
แนะน้าใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละ
กลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงล้าดับปริมาตร
ของสิ่งของ
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

๑. เกมเรียงล้าดับ
ปริมาตรของ
สิ่งของ
๒. เกมการศึกษา
ในหน่วยที่ผ่านมา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นน้าและเล่น
ทรายร่วมกับเพื่อน

สังเกต
การเรียงล้าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ล้าดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๓ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
คาดคะเนนาหนักของ
สิ่งของได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่
(๓) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

(๑๗) การคาดเดา
การคาดคะเน
หรือการคาดคะเนสิ่ง นาหนักของ
ที่อาจจะเกิดขึนอย่าง สิ่งของ
มีเหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๑. กิจกรรมพืนฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณ ๑. เครื่องเคาะ
อย่างอิสระตามเสียงดนตรีบรรเลง เมื่อเพลงหยุดให้หยุดการ จังหวะ
เคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. เพลงรถตุ๊กๆ
๒. เด็กร้องเพลงรถตุ๊กๆ ท้าท่าตามเพลง
๓. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ๒ ซา้
๔. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กท้าท่าโยคะ ต้นไม้ –
ยืนขาเดียวเอาเท้าอีกหนึ่งข้างวางบนต้นขาอีกข้าง ยกมือทัง
สองขันเหนือศีรษะ นับ ๑ - ๑๐ ยืนนิ่งเพื่อเตรียมปฏิบัติ
กิจกรรมต่อไป
๑. เด็กและครูร้องเพลงผลไม้ไทย
๒. ครูนาผลไม้ 5 ชนิด ซึ่งมีนาหนักแตกต่างกันวางบนโต๊ะ
๓. เด็กเลือกผลไม้จากกองที่วางไว้ ๑ ผล (จากผลไม้ชนิดใด
ก็ได้) นามากองไว้ที่โต๊ะของตนเอง
๔. ครูสุ่มเลือกผลไม้ที่เหลือจากกองออกมา ๑ ผล
เช่นเดียวกันและ ถามเด็กว่า “ผลไม้ของเด็กกับผลไม้ของครู
ของใครหนักกว่ากัน” แล้วให้พิสูจน์ โดยใช้เครื่องชั่งสอง
แขนเปรียบเทียบนาหนัก ของผลไม้เปรียบเทียบกับลูกแก้ว
นับจานวนลูกแก้วเปรียบเทียบกัน
๕. เด็กทดลองเอาผลไม้ชนิดมาลองคาดคะเนนาหนักว่าเมื่อ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

๑. เครื่องชั่งงสอง สังเกต
แขน
การคาดคะเนนาหนัก
๒. ลูกแก้วขนาด ของสิ่งของ
เดียวกันจานวน
๑๐๐ ลูก
๓. ผลไม้จริง ๕
ชนิด

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

ชั่งเปรียบเทียบกับลูกแก้วแล้วจะมีจานวนลูกแก้วเท่าไหร่
๖. เด็กและครู ช่วยกันสรุปว่า การคาดคะเนนาหนักของ
ผลไม้สามารถเปรียบเทียบกับจานวนลูกแก้วที่ชั่งได้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็ก
กว่า ๐.๒๕ ซม.ได้

(๕) การหยิบจับ
การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมการวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนและ
ร้อยหลอดกาแฟ
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์ และน้าเสนอผลงาน

๑. สีเทียน
๒. กระดาษ เอ๔
๒. หลอดกาแฟ
หลากสี ตัดเป็น
ท่อนขนาด 1 นิว
๓. เชือก

สังเกต
การร้อยหลอดน้าดื่ม
ขนาดเล็กกว่า ๐.๒๕
ซม.

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของใน
ขณะที่เล่นได้

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

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

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
วิ่งหลบหลีกเพื่อนในขณะ
เล่นเกมได้

เกมการศึกษา
เล่นเกมพืนฐานการบวก
๑๒ ถึง ๒๐ และบอก
จ้านวนที่เหลือได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พืนที่
(๒) การฟังและ
ปฏิบัติตามค้าแนะน้า

(๑๐) การรวมและ
การแยกสิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยให้เด็กกระโดกตบ ๑๐
ครัง ก้มแตะเท้า ๑๐ ครัง ฯลฯ
๒. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมเสือไล่วัวดังนี
๑) เด็กจับมือเป็นวงกลม ๑ วง สมมติว่าเป็นรัวล้อมวัว
(ขนาดตามความเหมาะสม)
๒) ครูขออาสาเด็ก ๑ คน เป็นเสือ แล้วขอเด็ก ๒-๓ คน
ออกมาเป็นแม่วัว แล้วให้แม่วัวอยู่ในวงกลมที่เด็กจับมือ เด็ก
คนที่เป็นเสือจะอยู่นอกวง
๓) เมื่อครูให้สัญญาณ เด็กคนที่เป็นเสือ จะวิ่งไล่จับเด็ก
คนที่เป็นวัว เมื่อจับใครได้ให้คนที่เป็นวัวจะกลับไปจับมือกับ
เพื่อนๆเป็นรัว ส่วนคนที่เป็นเสือต้องวิ่งไล่จับเด็กคนที่เป็น
วัวให้หมด
๔) เด็กผลัดเปลี่ยนกันออกมาเป็นเสือ เป็นวัว จนครบ
ทุกคน
๕. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าชันเรียน
การบอกจ้านวนที่ ๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกมพืนฐาน
เหลือ เมื่อแยก
การบวก ๑๒ ถึง ๒๐
กลุ่มย่อยออกจาก ๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้าใหม่
กลุ่มใหญ่ที่มี
ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
จ้านวนไม่เกิน๒๐ ๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมพืนฐานการบวก ๑๒ ถึง ๒๐
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาหลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่
๑. เกมเสือไล่วัว
๒. นกหวีด

๑. เกมพืนฐาน
การบวก ๑๒ ถึง
๒๐
๒. เกมการศึกษา
ในหน่วยที่ผ่านมา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การวิ่งหลบหลีกเพื่อน
ในขณะเล่นเกม

สังเกต
การบอกจ้านวนที่เหลือ
เมื่อเล่นเกมพืนฐาน
การบวก ๑๒ ถึง ๒๐

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๔ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
เคลื่อนไหวเลียนแบบ
ท่าทางสิ่งของตาม
จินตนาการได้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
เล่าเรื่องจากการทดลอง
เป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑) การเคลื่อนไหว
โดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับและ
พืนที่

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้

น้าหนักของสิ่งของ
ที่ใส่ในน้ามี
ความสัมพันธ์กับ
ปริมาตรน้าที่ล้น
ออกมา

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๑. กิจกรรมพืนฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ
บริเวณอย่างอิสระตามเสียงดนตรีเมื่อได้ยินสัญญาณหยุด
ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
๒. เด็กคิดถึงวัตถุที่ปลิวได้เมื่อมีลมพัด เช่น ขนนก ใบไม้
กระดาษ ฯลฯ เด็กสมมติตัวเองเป็นวัตถุนันแล้วเคลื่อนไหว
ร่างกาย
๓. ครูแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
เลียนแบบท่าทางสิ่งของตามจินตนาการ
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๓. ซ้าอีก
๕. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. ใบไม้
๓. นกหวีด

สังเกต
การเคลื่อนไหวเลียนแบบ
ท่าทางสิ่งของตาม
จินตนาการ

๑. ครูน้าผักและผลไม้ หลายชนิดวางบนโต๊ะ เติมน้าใน
แก้วน้าให้เต็มปริ่มแล้ววางไว้ในชาม
๒. เด็กและครูช่วยกันส้ารวจก่อนว่าผักและผลไม้อะไรที่
ลอยน้าได้และไม่ลอยน้า
๓. เด็กน้าผักหรือผลไม้ใส่ลงในน้าทีละอย่าง สังเกตดูว่า
ผักหรือผลไม้จมน้าจะท้าให้มีน้าล้นออกมา น้าน้าผักหรือ
ผลไม้และน้าที่ล้นออกมา น้ามาชั่งน้าหนัก เปรียบเทียบ
กัน
๔. ก่อนที่จะใส่ผักหรือผลไม้ชินใหม่ ให้หมั่นเติมน้าจน
เต็มปริ่มแก้วอยู่เสมอ

๑. ผัก
๒. ผลไม้
๓. แก้วน้า
๔. ภาชนะรอง
แก้ว
๕. เครื่องชั่ง
น้าหนัก

สังเกต
การเล่าเรื่องจากการ
ทดลองเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ช่วยเหลือและ
ช่วยเหลือและแบ่งปัน
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
อุปกรณ์ในการท้ากิจกรรม ตนเอง
ได้

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของใน
ขณะที่เล่นได้

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

๕. เด็กและครู ช่วยกันสรุป ผักและผลไม้หลายชนิดท้า
ให้น้าล้นแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าจมในน้าได้ลึกแค่ไหน น้าที่ล้น
ออกมามีน้าหนักโดยประมาณเท่าๆกับผลไม้ที่ลอยน้าได้
๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ การกลิงสี
ด้วยวัสดุที่มีน้าหนักต่างกันและการวาดภาพด้วยสีน้า
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
๓. เด็กท้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง ๒ กิจกรรมตาม
ความสนใจ
๔. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน
๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ในห้องเรียน
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมินพัฒนาการ

สังเกต
การช่วยเหลือและแบ่งปัน
อุปกรณ์ในการท้ากิจกรรม

สังเกต
การขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของใน
ขณะที่เล่น

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(๓) การเล่นเครื่อง
๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามแต่ละ
เล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง เล่นอย่างปลอดภัย
ชนิดพร้อมทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
ถูกวิธีและปฏิบัติต่อผู้อื่น
๒. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่างปลอดภัยได้
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวท้าความสะอาดร่างกายก่อน
เข้าชันเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้

เกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ ตาม
น้าหนักได้

(๑๓) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ และ
การเรียงล้าดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

การจับคู่ภาพที่มี
น้าหนักเท่ากัน

๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพสิ่งของที่มีน้าหนักเท่ากัน
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า
ใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่ภาพสิ่งของที่มีน้าหนัก
เท่ากัน
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

เครื่องเล่นสนาม สังเกต
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างถูกวิธีและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

๑. เกมจับคู่ภาพ
สิ่งของที่มี
น้าหนักเท่ากัน
๒. เกม
การศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การจับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ ตาม
น้าหนัก

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ ๕ หน่วยที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชัน้ อนุบาลปีที่ ๓
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ (๒) การฟังและ
๑. กิจกรรมพืนฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆ
จังหวะ
ปฏิบัติตามค้าแนะน้า
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้
เคลื่อนไหวร่างกายตามค้า
หยุดเคลื่อนไหวในท่านันทันที
บรรยายได้
๒. ครูแนะน้าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตาม
ค้าบรรยาย
๓. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามค้าบรรยาย ดังนี
“เด็กเดินทางไปตลาดกับคุณแม่ คุณแม่ซือส้ม ๕ ผล ซือ
มะม่วง ๕ ผล และซือแตงโม ๑ ลูก เด็กๆเห็นคุณแม่หิว
ของหนักเลยอยากช่วยคุณแม่หิวของ คุณแม่เลยให้เด็กๆ
หิวถุงส้ม และขอบใจในความมีน้าใจของเด็กๆ”
๔. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ ๓ ซา้
๕. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กนอนพักผ่อน เพื่อ
เตรียมปฏิบัติกิจกรรมต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
บอกน้าหนักของสิ่งของ
จากการใช้โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้

(๑๒) การชั่ง ตวง วัด
สิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
(๓) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
ค้าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ

การชั่งสิ่งของต่างๆ
โดยใช้เครื่องมือ
และหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

๑. ครูแนะน้าเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายให้เด็กรู้จัก และ
หน่วยน้าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น บล็อกไม้
ลูกแก้ว ฝาขวด จุกก๊อกไม้ ฯลฯ
๒. ครูสาธิตการชั่งน้าหนักโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่าง
ง่าย เช่น ชั่งน้าหนักบล๊อกไม้โดยใช้ฝาขวดเป็นหน่วย ครู
ย้ากับเด็กว่า ในการชั่งน้าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
สิ่งของที่จะน้ามาเป็นหน่วยน้าหนัก ต้องเหมือนกันและ
หนักเท่ากัน

สือ่

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามค้าบรรยาย

๑. เครื่องชั่ง
สองแขนอย่าง
ง่าย
๒. บล็อกไม้
๓. ลูกแก้ว
๔. ฝาขวด
๕. จุกก๊อกไม้
๖. สิ่งของใน

สังเกต
การบอกน้าหนักของ
สิ่งของจากการใช้โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๓. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๓ คน ให้เด็กเลือก ห้องเรียน
ชั่งน้าหนักสิ่งของในห้องเรียนโดยใช้เครื่องชั่งสองแขน
อย่างง่าย และเลือกสิ่งของที่จะใช้เป็นหน่วยน้าหนักเอง
๔. เด็กและครู ช่วยกันสรุปว่า การชั่งน้าหนัก เราสามารถ
ใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (๕) การท้ากิจกรรม
สนใจมีความสุขและ
ศิลปะต่าง ๆ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ได้

๑. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ การวาด
ภาพด้วยสีน้าและการฉีก ตัด ปะ ภาพอย่างอิสระ
๒. ครูแนะน้าอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
๕. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และน้าเสนอผลงาน

สังเกต
ความสนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

กิจกรรมเล่น
ตามมุม
ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของได้

(๒) การเล่น
รายบุคคล กลุ่มย่อย
กลุม่ ใหญ่
(๓) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

๑. ครูแนะน้ากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ สังเกต
๒. เด็กเลือกกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ ในห้องเรียน
การขออนุญาตหรือรอคอย
ซึ่งควรจัดไว้อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
เมือ่ ต้องการสิ่งของ
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา
- บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นน้าและเล่นทราย
ร่วมกับเพื่อนได้

(๒) การเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น

๑. ครูแนะน้าข้อตกลงในการเล่นเล่นน้า เล่นทรายพร้อม
ทังแนะน้าวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย
๒. เด็กเล่นเล่นน้าเล่นทรายตามความสนใจโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด

อุปกรณ์การเล่น สังเกต
น้าเล่นทราย
การเล่นน้าและเล่นทราย
ร่วมกับเพื่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เกมการศึกษา
เรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ล้าดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(๑๓) การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ และ
การเรียงล้าดับสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

๑.การเรียงล้าดับ
ภาพสิ่งของที่มี
น้าหนักน้อยไปหา
มาก

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินพัฒนาการ

๓. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บอุปกรณ์เล่นน้า เล่นทรายเข้าแถว
ท้าความสะอาดร่างกายก่อนเข้าชันเรียน
๑. ครูแนะน้าอุปกรณ์พร้อมทังสาธิตวิธีการเล่นเกม
เรียงล้าดับภาพสิ่งของที่มีน้าหนักน้อยไปหามาก
๒. แบ่งเด็กเป็น ๕ กลุ่ม ให้เด็ก ๑ กลุ่มรับเกมที่แนะน้า
ใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม
โดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมเรียงล้าดับภาพสิ่งของที่มี
น้าหนักน้อยไปหามาก
๔. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

๑. เกม
เรียงล้าดับภาพ
สิ่งของที่มี
น้าหนักน้อยไป
หามาก
๒. เกม
การศึกษาใน
หน่วยที่ผ่านมา

สังเกต
การเรียงล้าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ล้าดับ

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
ชื่อ-สกุล
14. การบอกน้าหนักของสิ่งของจากการใช้โดย
ใช้เครื่องมือและหน่วยทีไ่ ม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

13. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ

12. การเรียงล้าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ล้าดับ

ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
10. การเล่าเรื่องจากการทดลองเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
11. การบอกลักษณะการเปลีย่ นแปลงของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามในกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว

8. การเล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับเพื่อน

7. การช่วยเหลือและแบ่งปันอุปกรณ์ในการท้า
กิจกรรม

6. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของในขณะที่เล่น

ด้านร่างกาย

4. การสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรี

3. การร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็กกว่า ๐.๒๕ ซม.

2. การกระโดดข้ามเชือกยาง

1. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธีและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๓๕ ปริมาตร น้้าหนัก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล

1๑
1๒
1๓
1๔
1๕
16
17
18
19
20
ค้าอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓
ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 3 ต้องส่งเสริม
14. การบอกน้าหนักของสิ่งของจากการใช้โดย
ใช้เครื่องมือและหน่วยทีไ่ ม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

13. การคาดคะเนน้าหนักของสิ่งของ

12. การเรียงล้าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ล้าดับ

10. การเล่าเรื่องจากการทดลองเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่อง
11. การบอกลักษณะการเปลีย่ นแปลงของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

9. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามในกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว

8. การเล่นน้าและเล่นทรายร่วมกับเพื่อน

7. การช่วยเหลือและแบ่งปันอุปกรณ์ในการท้า
กิจกรรม

6. การขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของในขณะที่เล่น

4. การสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
5. ความสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ จังหวะ และดนตรี

3. การร้อยหลอดน้าดื่มขนาดเล็กกว่า ๐.๒๕ ซม.

2. การกระโดดข้ามเชือกยาง

1. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธีและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
หมายเหตุ

