การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชัน้ อนุบาลปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2
รายการ
สาระที่ควรเรียนรู้

อนุบาลปีที่ 1
1. การสื่อสารโดยใช้การพูดและการฟัง
2. การสื่อสารโดยใช้โทรโข่ง
3. หน้าที่ของโทรโข่ง
4. การทดสอบความดังของโทรโข่ง
ประดิษฐ์จากกระดาษโดยเปรียบเทียบ
ขนาด ความยาว
5. การทางานของโทรโข่ง
6. เครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆ

อนุบาลปีที่ 2
1. การสื่อสารทางโทรศัพท์
2. การเดินทางของเสียงผ่านโทรศัพท์
3. การประดิษฐ์โทรศัพท์ตามวิธีการ ข้อสงสัย
ของตนเองเพื่อหาคาตอบจากวัสดุที่กาหนดให้
4. การทดสอบการได้ยินเสียงของโทรศัพท์
กระดาษที่ประดิษฐ์จากกรวยที่มีขนาด,
รูปร่าง,ความยาวของเชือกต่างกัน
5. การสื่อสารทางอื่นๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์

อนุบาลปีที่ 3
1. ชนิดของจดหมาย
2. ลักษณะของจดหมาย
3. หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์
4. การเดินทางของจดหมาย
5. ขั้นตอนการส่งจดหมาย
6. การสื่อสารทางอื่นๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.1) (2.1.2)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)
มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.3)
มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)
มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)
มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)
มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.๑) (10.1.2)
(10.1.3) (10.1.4)
มฐ 12 ตบช. 12.2 (12.2.1)

รายการ
ประสบการณ์สาคัญ

อนุบาลปีที่ 1
ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(5) การทางานศิลปะ
สังคม
๑.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกันกับ
กลุ่มเพื่อน

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(5) การทางานศิลปะ
สังคม
๑.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน

ร่างกาย
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพ
(3) การปั้น
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการร้อยวัสดุ
อารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๒ การเล่น
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์
(๔) การร้องเพลง
(5) การทางานศิลปะ
สังคม
๑.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน

รายการ

อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสม
(5) การคัดแยกการจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่
ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท
1.4.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน
ของสิ่งต่างๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

สติปัญญา
1.4.1 การใช้ภาษา
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง
1.4.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่มและการจาแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลาดับสิ่งต่างๆตามลักษณะความยาว/
ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

รายการ

คณิตศาสตร์

อนุบาลปีที่ 1
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง
ง่าย








วิทยาศาสตร์

นับและแสดงจานวน 1 – 4
ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ 1 – 5
บอกจานวนทั้งหมดที่เกิดจาการรวมสิ่ง
ต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 4
เรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางวัน

- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการจาแนก
- ทักษะการจัดกระทาและสื่อ

อนุบาลปีที่ 2
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย

อนุบาลปีที่ 3
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย

นับและแสดงจานวน 8
 นับและแสดงจานวน 13
 ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจานวนของสิ่ง
 ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจานวนของสิ่ง
ต่างๆ 1 – 8
ต่างๆ 1 – 13
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม แต่
 เปรียบเทียบจานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 8
ละกลุ่มมีจานวนไม่เกิน 13
 บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 4 สิ่ง
 บอกจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ
 บอกจานวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ
ของกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 13
สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 8
 บอกลาดับที่ของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 5 สิ่ง
 เรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใน
 เรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชีวิตประจาวันตามช่วงเวลา เช้า เที่ยง เย็น
ตามช่วงเวลา เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการจาแนก
- ทักษะการจาแนก
- ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมาย
- ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมาย


รายการ
พัฒนาการทางภาษา
และการรู้หนังสือ

อนุบาลปีที่ 1
ความหมาย
- ทักษะการลงความเห็น
1. ฟังผู้อื่นพูดและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังได้
2. เล่าประสบการณ์ของตนเอง
3. อ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท

อนุบาลปีที่ 2
- ทักษะการลงความเห็น

อนุบาลปีที่ 3
- ทักษะการลงความเห็น

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟัง
2. เล่าเรื่องประโยคอย่างต่อเนื่อง
3. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง

1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
2. พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
3. สังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือคาคุ้นเคย

หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แนวคิด
การสื่อสารเป็นการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิด เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ
คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ 1.3.1 เล่นและทา
1. เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย ปลอดภัยด้วยตนเองได้
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตนเองและผู้อื่น ด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

๒.๑.2 กระโดดขาเดียว 2. กระโดดขาเดียวขึ้นลงอยู่กับที่ได้
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้โดยไม่ โดยไม่เสียการทรงตัว
เสียการทรงตัว

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.1. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 1. การสื่อสารทางโทรศัพท์
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. การเดินทางของเสียง
อย่างอิสระ
ผ่านโทรศัพท์
1.1.4 การรักษาความ
3. การประดิษฐ์โทรศัพท์
ปลอดภัย
ตามวิธีการ ข้อสงสัยของ
(3).การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ตนเองเพื่อหาคาตอบจาก
ปลอดภัย
วัสดุที่กาหนดให้
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 4. ทดสอบการได้ยินเสียง
ร่างกายตนเอง
ของโทรศัพท์กระดาษที่
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม ประดิษฐ์จากกรวยที่มีขนาด,
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและ รูปร่าง,ความยาวของเชือก
พื้นที่
ต่างกัน
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 5. การสื่อสารทางอื่นๆ
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
6. การวัดความยาวเชือก
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ และมี
ชื่นชมและแสดงออก ความสุขกับศิลปะ
ทางศิลปะ ดนตรี และ ดนตรี และการ
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
4.1.1 สนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

3. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะได้

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษ
วัสดุ

7. การนับและแสดง
จานวน 8
8. การจาแนก การจัด
กลุ่มจานวน
9. การเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์

4.1.3 สนใจ มี
4. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
ความสุขและแสดง เคลือ่ นไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ดนตรีได้
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี
1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์
(4) การร้องเพลง
(5) การทางานศิลปะ
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง
(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย

สาระการเรียนรู้

สภาพที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 8
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 8.2.1 เล่นหรือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง กับผู้อื่น
ทางานร่วมกับ
มีความสุขและปฏิบัติ
เพื่อนเป็นกลุ่ม
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๙
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ
9.2 อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

๙.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง
9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์คาพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตาม
บรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

5. เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม ๑.3.7 การยอมรับในความ
ได้
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรม
ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน

6. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ 1.4.1 การใช้ภาษา
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
7. อ่านภาพสัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.1 มี
๑๐.1.1 บอกลักษณะ
มีความสามารถในการ ความสามารถใน และส่วนประกอบของ
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
การคิดรวบยอด สิ่งต่างๆจากการสังเกต
การเรียนรู้
โดยใช้ประสาทสัมผัส
๑๐.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
๑๐.1.3 จาแนกและ
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลาดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4 ลาดับ

จุดประสงค์การเรียนรู้
8. บอกลักษณะและส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสได้
9. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว
ได้
10. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ได้
11. เรียงลาดับจานวนสิ่งของจากน้อย
ไปมากได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวนของสิ่งต่างๆ
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง
น้าหนัก ปริมาตร

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๒
๑๒.๒ มี
มีเจตคติที่ดีต่อ
ความสามารถใน
การเรียนรู้ และ
การแสวงหาความรู้
มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
๑๒.๒.1 ค้นหา
คาตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
12. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
ตามวิธีการของตนเองได้

ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสิน
และแก้ปัญหา
(17) การคาดเดาหรือ
การคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิ
อย่างง่าย

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาผู้ตาม
3. การเคลื่อนไหวตามคาสั่ง
4 การเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย
5. การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ประกอบเชือก

๔. กิจกรรมเล่นเสรี
-

1. การสื่อสารทางโทรศัพท์
2. การเดินทางของเสียงผ่านโทรศัพท์
3. การประดิษฐ์โทรศัพท์ตามวิธีการ ข้อสงสัยของตนเองเพื่อหา
คาตอบจากวัสดุที่กาหนดให้
4. การทดสอบการได้ยินเสียงของโทรศัพท์กระดาษที่ประดิษฐ์
จากกรวยที่มีขนาด, รูปร่าง,ความยาวของเชือกต่างกัน
5. การสื่อสารทางอื่นๆได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมาย

หน่วย
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

การเล่นตามมุมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. ปั้นโทรศัพท์ตามจินตนาการ
2. ประดิษฐ์โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษ
3. ประดิษฐ์โทรศัพท์โดยใช้กรวย
กระดาษ (งานกลุ่ม)
4. วาดภาพโทรศัพท์และตกแต่งด้วยเศษวัสดุ
5. ตัดปะตกแต่งรูปเครื่องมือการสื่อสาร

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เล่นเครื่องเล่นสนาม
๒. การเดินไต่เชือก
๓. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง
๔. เกมส่งลูกบอล
๕. กระโดดขาเดียวอยู่กับที่

1. เกมจับคู่ภาพเหมือนโทรศัพท์
2. เกมเรียงลาดับภาพระยะทางใกล้-ไกล
3. เกมจับคู่ภาพโทรศัพท์กับจานวนตัวเลข 1 - 8
4. เกมจาแนกและจัดหมวดหมูภ่ าพกับสัญลักษณ์เครื่องมือ
การสื่อสาร
5. เกมเรียงลาดับจานวนโทรศัพท์จากน้อยไปมาก

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เคลื่อนไหวและจังหวะ
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ทาท่าประกอบ
เพลง

เสริมประสบการณ์
การสื่อสารทางโทรศัพท์

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
ปั้นโทรศัพท์ตามจินตนาการ

2

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้นาผู้
ตาม

การเดินทางของเสียงผ่านโทรศัพท์
(โทรศัพท์ผ่านสายจากถ้วยกระดาษ)

3

วันที่

เล่นตามมุม
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
เล่นเครื่องเล่น
สนาม

เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพเหมือน
โทรศัพท์

ประดิษฐ์โทรศัพท์โดยใช้ถ้วย
กระดาษ

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

การเดินไต่เชือก

เกมเรียงลาดับภาพ
ระยะทางใกล้ - ไกล

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การประดิษฐ์โทรศัพท์ตามวิธีการ
- การเคลื่อนไหวตามคาสั่ง ข้อสงสัยของตนเองเพื่อหาคาตอบจาก
วัสดุที่กาหนดให้

ประดิษฐ์โทรศัพท์โดยใช้กรวย
กระดาษ (งานกลุ่ม) ขนาด , รูปร่าง
ความยาวของเชือกต่างกัน

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็น
เส้นตรง

เกมจับคู่ภาพโทรศัพท์
กับจานวนตัวเลข
1-8

4

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวตามคา
บรรยาย

การทดสอบการได้ยินเสียงของโทรศัพท์
กระดาษที่ประดิษฐ์จากกรวยที่มีขนาด,
รูปร่าง,ความยาวของเชือกต่างกัน

วาดภาพแสดงเครือข่ายโทรศัพท์

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เกมส่งลูกบอล

เกมจาแนกและจัด
หมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์เครื่องมือ
การสื่อสาร

5

- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหว
สร้างสรรค์ประกอบเชือก

การสื่อสารทางอื่นๆได้แก่โทรเลข วิทยุ
โทรทัศน์ จดหมาย

ตัด ปะตกแต่งรูปเครื่องมือ
การสื่อสาร

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่

เกมเรียงลาดับจานวน
โทรศัพท์จากน้อยไป
มาก

1

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบ จังหวะ และดนตรี
ได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ

การสื่อสารทางโทรศัพท์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหว
ค้างไว้ในท่านั้นทันที
2. เด็กตบมือพร้อมย่าเท้าอยู่กับที่ 10 ครั้ง
3. เด็กจับคู่ทาท่าประกอบเพลงตู้ไปรษณีย์
เมื่อเสียงเพลงหยุดให้เปลี่ยนคู่ทันที
4. ครูกระตุ้นความสนใจให้เด็กทุกคนร้อง
เพลงตู้ไปรษณีย์ และปฏิบัติกิจกรรมตาม
ข้อ 3 ไปเรื่อยๆจนหมดเวลา
5. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

๑. เครื่องเคาะ
จังหวะ
๒. เพลงตู้
ไปรษณีย์

1. ครูให้ครูคนอื่นโทรศัพท์หาคุณครูแล้วให้
เด็กฟัง
2. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสาร
โดยใช้โทรศัพท์
3. เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเรื่องการใช้
โทรศัพท์

1. โทรศัพท์ของ
จริง
2. กระดาษ
ฟลิปชาร์ท

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ และดนตรี

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (3) การปั้น
สนใจมีความสุขและ
(5) การทางานศิลปะ
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมกันกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้

(๑) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

4. ครูถามคาถามว่าเวลาที่เราโทรศัพท์เสียง
เดินทางจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีก
เครื่องหนึ่งได้อย่างไร
5. ให้เด็กคาดเดา / ครูจดคาตอบไว้ใน
กระดาษฟลิปชาร์ทดดยเขียนชื่อเด็กกากับ
ไว้
1. ครูเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมการปั้น
1. ดินน้ามัน
โทรศัพท์ตามจินตนาการ
2. ที่รองปั้น
2. ครูแนะนากิจกรรมโดยให้เด็กปั้น
โทรศัพท์อิสระตามจินตนาการของตนเอง
3. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงาน
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ มุมประสบการณ์
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วม
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจกับเพื่อนๆ ซึ่งควรจัดไว้ อย่าง
น้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ไว้ในมุมบทบาท
สมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับเครื่องมือ
สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์
จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้
เรียบร้อย

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

(2) การเล่นรายบุคคล
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
(5) การเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ

1. ครูแนะนาข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนาม
สนามแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนาวิธีการเล่น
อย่างปลอดภัย
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเข้าแถวทาความ
สะอาดร่างกายก่อนเข้าชั้นเรียน

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(13) การจับคู่
การสังเกตภาพลักษณะ
จับคู่และเปรียบเทียบความ การเปรียบเทียบ
เหมือนกัน
แตกต่างหรือเหมือนของ
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียวได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ 1. เกมจับคู่
สังเกต
เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนโทรศัพท์
ภาพเหมือน
การจับคู่และ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
โทรศัพท์
เปรียบเทียบความ
ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น 2. เกมการศึกษา แตกต่างหรือเหมือน
กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยน มาแล้ว
ลักษณะที่สังเกตพบ
กันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกม
เพียงลักษณะเดียว
จับคู่ภาพเหมือนโทรศัพท์
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่น
แล้ว
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่
ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและดนตรี

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
เพลงตู้ไปรษณีย์
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
ช้า เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
ทันที
2. เด็กแบ่งกลุ่มๆละ 5 คนเข้าแถวตอนลึก
ให้หัวแถวของแต่ละกลุ่มออกมาทาท่า
ประกอบเพลงตู้ไปรษณีย์ ให้เพื่อนๆ ทาตาม
เมื่อเพลงหยุดให้ไปต่อท้ายแถวแล้วให้คน
ถัดไปออกมาเป็นผู้นาต่อไปจนได้เป็นผู้นา
ครบทุกคน
การเดินทางของเสียงผ่าน 1. ครูนาโทรศัพท์ทาจากถ้วยกระดาษมาให้ โทรศัพท์ทาจาก
โทรศัพท์
เด็กดูสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ
ถ้วยกระดาษ
ของโทรศัพท์
2. สารวจความรู้เดิมของเด็ก โดยการถาม
คาถามว่า เด็กๆคิดว่าเสียงเคลื่อนที่ผ่าน
โทรศัพท์มาอีกเครื่องหนึ่งได้อย่างไร
3. เด็กๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ตอบคาถาม

การประเมินผล
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจบและ
สนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. สนใจและมีความสุขขณะ
ทางานศิลปะได้
2. ค้นหาคาตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการของ
ตนเองได้
3. บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาท
สัมพันธ์อย่างเหมาะสม
(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(3) การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูบูรณาการเนื้อหากิจกรรมเสริม
1. เชือก
ประสบการณ์กับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 2. ถ้วยกระดาษ
โดยให้เด็กจับคู่ทากิจกรรมประดิษฐ์
โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษโดยให้เด็กพูด
ผ่านเชือก ให้เด็กคิดวิธีการเองเช่น เชือกตึง
หย่อน
2. เด็กนาเสนอวิธีการที่ทาให้ได้ยินเสียง
ชัดเจน
3. เด็กร่วมกันสรุปการเดินทางของเสียง
ผ่านเชือก
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงาน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. ความสนใจและมี
ความสุขขณะทางานศิลปะ
2. ค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆตาม
วิธีการของตนเอง
3. บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมกันกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(๑) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อนๆ

(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจกับเพื่อนๆ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม
เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติ
และมีของเล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น
โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ
ไว้ในมุมให้เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเดินลงสนามอย่างเป็นระเบียบ
เชือกยาว
2. เด็กเตรียมพร้อมร่างกายโดยกายบริหารตาม
ครู
3. ครูวางเชือกเป็นเส้นตรงให้เด็กเดินต่อเท้าบน
เชือกไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกางแขนจนสุดเชือก
แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่
4. เด็กทาความสะอาดร่างกาย กลับห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4
ลาดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(13) การเรียงลาดับ
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมินผล

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
เล่นเกมเรียงลาดับภาพระยะทางใกล้-ไกล
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น
กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยน
กันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกม
เรียงลาดับภาพระยะทางใกล้-ไกล
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่น
แล้ว

1. เกมเรียงลาดับ
ภาพระยะทาง
ใกล้ - ไกล
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การเรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย 4 ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรรู้
สาคัญ
(3) การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและ
ดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะ ช้า เร็ว หยุด
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะอิสระตามเสียงดนตรี เมื่อ
ได้ยินสัญญาณหยุดแต่ละครั้งครูชูภาพเครื่องมือสื่อสารขึ้นให้ทา
ตามคาสั่ง ดังนี้
- ภาพจดหมาย ย่าเท้าอยู่กับที่ 10 ครั้ง
- ภาพโทรทัศน์ กระโดดเท้าคู่ 10 ครั้ง
- ภาพคอมพิวเตอร์ ปรบมือ 10 ครั้ง
- ภาพหนังสือพิมพ์ เดินไปข้างหน้า 10 ก้าว
- ภาพวิทยุ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ 10 ครั้ง
3. ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้าอีก 2 - 3 ครั้ง
4. หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อเตรียม
ปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. ภาพเครื่องมือ
สื่อสาร
- ภาพจดหมาย
- ภาพโทรทัศน์
- ภาพ
คอมพิวเตอร์
- ภาพ
หนังสือพิมพ์
- ภาพวิทยุ
3. เพลง/ดนตรี

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ
มีความสุขและ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (3) การสืบเสาะหา
การประดิษฐ์
ค้นหาคาตอบของข้อสงสัย ความรู้เพื่อค้นหา
โทรศัพท์ตาม
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเอง คาตอบของข้อสงสัย
วิธีการของตนเอง
ได้
ต่างๆ
เพื่อหาคาตอบจาก
วัสดุที่
กาหนดให้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. สนใจและมีความสุขขณะ
ทางานศิลปะได้
2. บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้
3. เล่นหรือทางานร่วมกัน
กับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

(4) การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(1) การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ประสาท
สัมพันธ์อย่างเหมาะสม
(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาวัสดุต่างๆที่นามาทดลองได้แก่ เชือก
ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก
2. เด็กแบ่งกลุ่มสังเกตวัสดุต่างๆ เช่น ถ้วยกระดาษ
ถ้วยพลาสติก เชือก
3. เด็กคิดว่าจะทาอย่างไรให้โทรศัพท์เสียงดัง
4. เด็กเลือกวัสดุ เช่น ถ้วยขนาดต่างๆ มา 1 อย่าง
แล้วคาดคะเนว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงดัง
5. เด็กแต่ละกลุ่มทาโทรศัพท์จากสิ่งที่เลือก
6. เด็กร่วมกันสรุปโดยแต่ละกลุ่มนาเสนอผล
โทรศัพท์ของกลุ่มตนเอง ครูบันทึก
1. ครูนาตัวอย่างโทรศัพท์กระดาษมาให้เด็กดู
อธิบายขั้นตอนในการทา
2. เด็กแบ่งกลุ่มประดิษฐ์โทรศัพท์กรวยกระดาษ
กลุ่มที่ 1 ให้มีขนาดต่างกัน กลุ่มที่ 2 รูปร่างของ
กรวยต่างกัน กลุ่มที่ 3 ความยาวของเชือกต่างกัน
กลุ่มที่ 4 การต่อกรวยโทรศัพท์มากกว่าสองกรวย
3. เด็กนาผลงานของกลุ่มตนเองมาทดสอบการได้
ยินของเสียงในแต่ละประเด็นว่าแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร
4. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

1. เชือก
2. ถ้วยกระดาษ
หลายขนาด
3. ถ้วยพลาสติก
หลายขนาด
4. กรรไกร

1. กรวยกระดาษ
- ขนาดต่างกัน
- รูปร่างต่างกัน
2. เชือก
3. กรรไกร

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ
ตามวิธีการของตนเอง

สังเกต
1. ความสนใจและมี
ความสุขขณะทางานศิลปะ
2. การบอกลักษณะ
และส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
3. การเล่นหรือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมกันกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(๑) การเล่นหรือ
ทากิจกรรมร่วมกัน
กับกลุ่มเพื่อ

(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
มุม
สังเกต
ประสบการณ์ การเล่นหรือ
ในห้องเรียน ทางานร่วมกัน
กับเพื่อนเป็น
กลุ่ม
สือ่

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ การปฏิบัติตนใน
การเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจกับ
เพื่อนๆ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้เด็ก
เล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กเตรียมความพร้อมร่างกายโดยบริหารร่างกายตามผู้นา นกหวีด
2. ครูอธิบายการเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงดังนี้
- เด็กจัดแถวเรียงหน้ากระดานเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้
เดินต่อเท้าไปตามแนวเส้นที่ขีดเป็นเส้นตรงไปจนถึงจุดที่
กาหนดโดยไม่กางแขน
- เด็กแบ่งเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเดินต่อเท้าไปตาม
แนวเส้นที่ขีดเป็นเส้นตรงไปจนถึงจุดที่กาหนด ใครถึงจุดที่
กาหนดก่อนจะเป็นผู้ชนะ

สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ

การประเมินผล

1. เกมจับคู่ภาพ
โทรศัพท์กับจานวน
ตัวเลข 1 - 8
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การจับคู่สิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะ
เพียงลักษณะเดียว

3. ครูและเด็กช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับการเล่นจากนั้น
ให้เด็กๆ ไปทาความสะอาดร่างกาย
กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่สิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะเพียงลักษณะเดียว
ได้

(8) การนับและแสดง การจับคู่ภาพกับจานวน
จานวนของสิ่งต่างๆ ตัวเลข 1 - 8
ในชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่
ตามลักษณะ รูปร่าง
และจานวน

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพโทรศัพท์กับจานวน ตัวเลข 1 - 8
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่ม รับเกมการศึกษาจับคู่ภาพโทรศัพท์กับจานวน
ตัวเลข 1 - 8 ที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่น
เกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยน
กันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจับคู่
ภาพโทรศัพท์กับจานวน ตัวเลข 1 - 8
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) เคลื่อนไหว
จังหวะ
อยู่กับที่
สนใจ มีความสุขและแสดง
(2) เคลื่อนไหว
ท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบ เคลื่อนที่
เพลง จังหวะ และดนตรีได้
(1) การเคลื่อนไหว
โดยการควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

หน่วยที่ 25 เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
การประเมิน
พัฒนาการ
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว 1. เครื่องเคาะ สังเกต
บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะดนตรี ช้า เร็ว หยุด
จังหวะ
ความสนใจ มีความสุข
2. ให้เด็กทาท่าตามคาบรรยายดังนี้
2. เพลง/ดนตรี และแสดงท่าทาง /
“เด็กเดินเที่ยวที่ชายทะเล ลมพัดมาเย็นสบายเดินไป
เคลื่อนไหวประกอบ
ร้องเพลงไป กระโดดข้ามก้อนหินแล้วเดินต่อไป รู้สึก
เพลง จังหวะ และ
ว่าฝนจะตกแล้ว เดี๋ยวกลับที่พักไม่ทัน ก้อนเมฆลอย
ดนตรี
ต่าลงเรื่อยๆ เราจะทาไรดี.....วิ่งไปกันดีกว่า พอถึงที่
พักนั่งพักให้หายเหนื่อยได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
กริง๊ กริ๊งๆๆๆ รีบเดินไปรับโทรศัพท์แล้วพูดว่า
“สวัสดีค่ะ/ครับ” แล้วเด็กๆ ก็คุยโทรศัพท์ตาม
ความคิดของตนเองเมื่อได้ยินเสียงครูเคาะ 2 จังหวะ
ติดกันให้หยุดพูดทันที
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 2 ซ้าอีกครั้ง
4. เด็กนั่งลงหลับตาหายใจเข้า - ออกช้าๆ
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (1) การสังเกตลักษณะ การทดสอบการได้
บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบ
ยินเสียงของ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและ โทรศัพท์กระดาษที่
จากการสังเกตโดยใช้
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ประดิษฐ์จากกรวยที่
ประสาทสัมผัสได้
ต่างๆ โดยใช้ประสาท มีขนาด, รูปร่าง
สัมพันธ์อย่างเหมาะสม ความยาวของเชือก
(4) การมีส่วนร่วมใน
ต่างกัน
การรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูทบทวนกิจกรรมการทดลองใช้โทรศัพท์ที่
ประดิษฐ์วันที่ 3
2. เด็กแต่ละกลุ่มแยกการทดสอบการใช้โทรศัพท์
ประดิษฐ์ตามประเด็นของกลุ่มตนเอง
- ความยาวของเชือกต่างกัน
- ขนาดของกรวยกระดาษต่างกัน
- รูปร่างของกรวยต่างกัน
- โทรศัพท์กรวยทีน่ ามาต่อกันมากกว่าสอง
3. เด็กแต่ละกลุ่มวาดภาพผลการใช้โทรศัพท์จาก
วัสดุต่างกันโดยวาดภาพหรือระบายสีเพื่อแสดง
ความดังของเสียงที่ได้ยิน
4. เด็กแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการทดสอบ
โดยแสดงการใช้ให้เพื่อนๆดู
5. ครูและเด็กร่วมกันสรุปโดยใช้คาถามดังนี้
- ความยาวของเชือกมีผลต่อการได้ยินหรือไม่
- ขนาดของกรวยกระดาษมีผลต่อการได้ยินหรือไม่
- รูปร่างของกรวยกระดาษมีผลต่อการได้ยิน
หรือไม่
- ใช้โทรศัพท์กรวยกระดาษมากกว่าสองได้หรือไม่
การได้ยินเสียงเป็นอย่างไร

การประเมิน
พัฒนาการ
1. โทรศัพท์ที่ สังเกต
ประดิษฐ์
การบอกลักษณะและ
2. กระดาษขาว ส่วนประกอบของสิ่ง
3. สีเทียน
ต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
สนใจและมีความสุข
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมกัน
กับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(2) การเขียนภาพและ
1. ให้เด็กวาดภาพโทรศัพท์ที่เคยเห็น
การเล่นกับสี
2. ระบายสีและตกแต่งด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ
(5) การทางานศิลปะ
3. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

(๑) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน

สือ่
1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. เศษวัสดุ
สาหรับตกแต่ง
ภาพวาด

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ การปฏิบัติตน มุมประสบการณ์
ในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจกับ
เพื่อนๆ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับ
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์
จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจและ
มีความสุขแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเองได้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์

(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เด็กเตรียมพร้อมร่างกายโดยบริหารส่วนต่างๆของ
ร่างกายตามผู้นา
2. ครูอธิบายการเล่นเกมส่งลูกบอลดังนี้
- เด็กนั่งเป็นวงกลม
- ครูเปิดเพลงแล้วให้เด็กคนแรกส่งลูกบอลไปทางด้าน
ขวามือให้เพื่อนคนถัดไป แล้วส่งต่อกันไปเป็นวงกลม
ตามลาดับให้หมุนเวียนกันเป็นวงกลมจนกระทั่งเสียงเพลง
หยุด ทาซ้าตามความสมควรให้เด็กเล่นอิสระ
3. เมื่อหมดเวลาครูพาเด็กทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้า
ห้องเรียน
การจัดหมวดหมู่ภาพ 1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกมจาแนก
กับสัญลักษณ์
และจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์เครื่องมือการสื่อสาร
เครื่องมือการสื่อสาร 2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับ
เกมการศึกษาจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์เครื่องมือการ
สื่อสาร ที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุด
เดิม
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมจาแนกและจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์เครื่องมือการสื่อสาร
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่
1. เพลง
2. ลูกบอล

1. เกมจาแนก
และจัด
หมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์
เครื่องมือการ
สื่อสาร
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นและทา
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

สังเกต
การจาแนกและ
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่
จังหวะ
กับที่
สนใจ มีความสุขและแสดง (๒) การเคลื่อนไหว
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง จังหวะ และ (๑) การเคลื่อนไหวโดย
ดนตรีได้
การควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพื้นที่
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
ช้า เร็ว หยุด
2. เด็กเข้าแถวรับเชือกคนละ 1 เส้น โดย
เรียงลาดับก่อน - หลัง
3. เด็กหาพื้นที่โดยยืนทั่วบริเวณห้องเรียน
ให้มีระยะห่างพอดี จากนั้นครูเปิดเพลง
บรรเลง ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
สร้างสรรค์ตามจินตนาการพร้อมกับเชือกที่
ถือ ครูกระตุ้นให้เคลื่อนไหวอย่างมีพื้นที่
ทิศทาง จังหวะ ระดับ และท่าทางที่แปลก
ไม่ซ้าเพื่อนเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุด
ในท่านั้นทันที
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อ 3 ซ้า 2 - 3
รอบ
4. เด็กนั่งลงแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
โดยหายใจเข้า - ออกช้าๆ

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลงบรรเลง
3. เชือก

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลงจังหวะและดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (6) การพูดอธิบาย
- การสื่อสารทางอื่นๆ
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
เกีย่ วกับสิ่งของ
ได้แก่โทรเลข วิทยุ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง เหตุการณ์ และ
โทรทัศน์ จดหมาย
กับเรื่องที่ฟังได้
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
- การจัดกลุ่มภาพ
ต่างๆ
เครื่องมือสื่อสารตาม
ลักษณะการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูทายปริศนาคาทายดังต่อไปนี้
ภาพเครื่องมือ
- อะไรเอ่ย ไม่มีชีวิต น่าคิดพูดได้แจ้งข่าว สื่อสารหรือของ
ทั่วไป ร้องเพลงทุกวัน (วิทยุ)
จริง
- ฉันคือใคร อยู่ข้างถนน ผู้คนใช้ฉัน
ส่งข่าวถึงกัน ยืนอยู่เดียวดาย (ตู้ไปรษณีย์)
2. ครูเปิดวิทยุให้เด็กฟังร่วมสนทนา
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง
3. ครูนาภาพเครื่องมือสื่อสาร ได้แก่
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์มาให้
เด็กดู
4. เด็กแบ่งกลุ่มสังเกตภาพออกมานาเสนอ
วิธีใช้ตามภาพ
5. เด็กร่วมกันจัดกลุ่มภาพเครื่องมือสื่อสาร
ตามลักษณะการใช้งาน เช่น อะไรใช้ฟัง
อะไรใช้พูดโต้ตอบ
6. เด็กสรุปโดยบอกชื่อเครื่องมือสื่อสาร

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพและ
ตัดแปะ ตกแต่งรูปเครื่องมือ การเล่นกับสี
การสื่อสารตามความคิด
(5) การทางานศิลปะ
ของตนเองได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมกันกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้

(๑) การเล่นและ
ทากิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้เด็กวาดภาพเครื่องมือสื่อสารที่เด็กชอบ
โดยใช้สีน้าหรือสีเทียนก็ได้
2. เด็กตกแต่งรูปเครื่องมือการสื่อสาร
ตามความคิดของตนเอง อาจใช้การตัดปะ
เพิ่มเติม
3. เด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน

สือ่
1. กระดาษขาว
2. สีน้า
3. จานสี
4. สีเทียน
5. กระดาษสี
6. กาว / กรรไกร
ปลายมน

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจกับเพื่อนๆ ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม
เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและ
มีของเล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์
ของเล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้
เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การสร้างผลงานและ
เล่าเกี่ยวกับผลงานของ
ตนเอง

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อนเป็น
กลุ่ม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดย กับที่
ไม่เสียการทรงตัวได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เข้าแถวเดินลงสนามเตรียมพร้อม
นกหวีด
ร่างกายโดยวิ่งเหยาะๆรอบสนาม
2. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมกระโดด
ขาเดียว”อยู่กับที่โดยไม่เสียการทรงตัว
ดังนี้
- ให้เด็กจับมือเป็นวงกลม
- ครูเป่านกหวีดให้สัญญาณ ให้เด็กๆ
กระโดดขาเดียวขึ้นลงอยู่กับที่ จน
คล่องแคล่ว
- เด็กๆผลัดเปลี่ยนกันออกมายืนตรงกลาง
จากนั้นกระโดดขาเดียวขึ้นลง 5 ครั้งแล้ววิ่ง
ไปแตะเพื่อนคนไหนก็ได้ เพื่อนที่โดนแตะ
ออกมาทาท่ากระโดดขาเดียวต่อไปจนครบ
ทุกคน
3. เมื่อหมดเวลาครูพาเด็กไปทาความ
สะอาดร่างกาย

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การกระโดดขาเดียวอยู่
กับที่โดยไม่เสียการทรง
ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลาดับจานวนสิ่งของ
จากน้อยไปมากได้

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(9) การเปรียบเทียบ
การเรียงภาพจากน้อย 1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
และเรียงลาดับจานวน ไปมาก
เล่นเกมเรียงลาดับโทรศัพท์จากน้อยไปมาก
ของสิ่งต่างๆ
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก
1 กลุ่ม รับเกมการศึกษาเรียงลาดับโทรศัพท์
จากน้อยไปมาก ที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยหมุนเวียนสลับ
เปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่น
เกมเรียงลาดับโทรศัพท์จากน้อยไปมาก
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เกมเรียงลาดับ สังเกต
โทรศัพท์จากน้อย การเรียงลาดับจานวน
ไปมาก
สิ่งของจากน้อยไปมาก
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว
สือ่

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
๑๐.การเรียงลาดับจานวนสิ่งของจาก
น้อยไปมาก
๑๑.การค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ด้วยวิธีการของตนเอง

๙.การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย ๑ ลักษณะเป็น
เกณฑ์

ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
สังคม
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน

๗. การบอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๖. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ เรื่องที่ฟัง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ
๕. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

ด้านร่างกาย

๔.ความสนใจมีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

๒.การกระโดดขาเดียวขึ้นลงอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว
๓.ความสนใจมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๑.การเล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ – สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.

คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ 1 ต้องส่งเสริม
๑๑.การค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ด้วยวิธีการของตนเอง

๑๐.การเรียงลาดับจานวนสิ่งของจาก
น้อยไปมาก

๙.การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย ๑ ลักษณะเป็น
เกณฑ์

๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน

๗. การบอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๖. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับ เรื่องที่ฟัง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ
๕. การเล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

๔.ความสนใจมีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

๒.การกระโดดขาเดียวขึ้นลงอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว
๓.ความสนใจมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๑.การเล่นและทากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

ด้านร่างกาย
ประเมินพัฒนาการ
ด้าน
สังคม
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

