การวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 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

หน่วย เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แนวคิด
การสื่อสารเป็นการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิด เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ
คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์
มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1
1.3 รักษาความ 1.3.1 เล่น
1. เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
1.1.1. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 1. ชนิดของจดหมาย
ร่างกายเจริญเติบโตตาม ปลอดภัยของ
ทากิจกรรมและปฏิบัติ ผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. ลักษณะของจดหมาย
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตนเองและผู้อื่น ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
อย่างอิสระ
3. หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์
1.1.4 การรักษาความ
4. การเดินทางของจดหมาย
ปลอดภัย
5. ขั้นตอนการส่งจดหมาย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
6. การสื่อสารทางอื่นๆ
ปลอดภัย
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 7. การนับและแสดงจานวน
ร่างกายตนเอง
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(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุม 8. การจาแนก การจัดกลุ่ม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและ จานวน
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ เคลื่อนไหว ๒.๑.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง 2. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง พื้นที่
9. การเรียงลาดับกิจกรรม
กล้ามเนื้อใหญ่และ
ร่างกายอย่าง
กีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หรือเหตุการณ์
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ ประสานสัมพันธ์
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประสานสัมพันธ์กัน
และทรงตัวได้
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ
4.1.1 สนใจ
3. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่าน
ชื่นชมและแสดงออก มีความสุข และ
มีความสุขและ
งานศิลปะได้
ทางศิลปะ ดนตรี และ แสดงออกผ่านงาน แสดงออกผ่านงาน
การเคลื่อนไหว
ศิลปะ ดนตรี และ ศิลปะ
การเคลื่อนไหว

4.1.3 สนใจ มี
ความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

4. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษ
วัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
1.2.1 สุนทรีภาพ 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
ทางานร่วมมือกับ
มีความสุขและปฏิบัติ
เพื่อนอย่างมี
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
เป้าหมาย
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
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา
ด้วยการชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของ
ข้อความ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

5. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่าง ๑.3.7 การยอมรับในความ
มีเป้าหมายได้
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(1) การเล่นหรือทากิจกรรม
ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน

6. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ 1.4.1 การใช้ภาษา
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้ (6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
7. อ่านภาพสัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
สภาพที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.1 มี
10.1.1 บอก
มีความสามารถในการ ความสามารถในการ ลักษณะ
คิดที่เป็นพื้นฐานใน
คิดรวบยอด
ส่วนประกอบ
การเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส
10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2
ลักษณะ
10.1.3 จาแนก
และจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
8. บอกลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัสได้

ประสบการณ์สาคัญ

1.4.2 การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
(8) การนับและแสดงจานวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและ
9. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง เรียงลาดับจานวนของสิ่งต่างๆ
และความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ
ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะได้
และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆตาม
10.จับคูภ่ าพที่เป็นผลบวกของจานวนที่ ลักษณะความยาว/ความสูง
กาหนดให้ได้
น้าหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
11. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ ช่วงเวลา
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ได้

สาระที่ควรเรียนรู้

มาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
๑๐.1 มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด

มาตรฐานที่ ๑๒
๑๒.๒ มี
มีเจตคติที่ดีต่อ
ความสามารถใน
การเรียนรู้ และมี
การแสวงหาความรู้
ความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สภาพที่พึง
ประสงค์
10.1.4 เรียงลาดับ 12. เรียงลาดับเหตุการณ์อย่างน้อย 5
สิ่งของและ
ลาดับได้
เหตุการณ์อย่าง
น้อย 5 ลาดับ
๑๒.๒.1 ค้นหา

คาตอบของข้อ
สงสัยต่างๆโดยใช้
วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง

13. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

ประสบการณ์สาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินและ
แก้ปัญหา
(1๔) การบอกและเรียงลาดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิ
อย่างง่าย

สาระที่ควรเรียนรู้

ผังความคิดแผนการจัดประสบการณ์หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. การปฏิบัติตนเป็นผู้นาผู้ตาม
3. การเคลื่อนไหวตามคาสั่ง
4 การเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย
5. การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ประกอบจดหมาย

๔. กิจกรรมเล่นตามมุม
-

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

หน่วย
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

การเล่นตามมุมประสบการณ์

๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1. วาดรูปจดหมายตามจินตนาการ
2. พับซองจดหมายตัดปะกระดาษตกแต่งตามจินตนาการ
3. วาดภาพ เขียนข้อความเพื่อสื่อสารในจดหมายตาม
จินตนาการ
4. ปั้นดินน้ามันหัวข้อ “เครื่องมือสื่อสาร” (งานกลุ่ม)
5. วาดภาพ/ตกแต่งม้าจาลอง(งานกลุ่ม)

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑. เกมส่งจดหมาย
๒. เกมวิ่งส่งจดหมาย
๓. เกมนกน้อยส่งจดหมาย
๔. เกมแข่งส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์
5. เล่นขีม่ ้าจาลองส่งจดหมาย

1. เกมจับคู่ภาพจดหมายทีเ่ หมือนกันและมีจานวนเท่ากัน
2. เกมจับคู่ภาพแสตมป์เหมือนกันและตาแหน่งเดียวกัน
3. เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
4. เกมเรียงลาดับเหตุการณ์
5. เกมพื้นฐานการบวกผลรวมไม่เกิน 13

การวางแผนกิจกรรมรายหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
วันที่

กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์
เล่นตามมุม
วาดรูปจดหมายตาม
เล่นตามมุม
จินตนาการ
ประสบการณ์

เคลื่อนไหวและจังหวะ
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ทาท่าประกอบ
เพลง
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ปฏิบัติตนเป็นผู้นาผู้ตาม

เสริมประสบการณ์
ชนิดของจดหมาย

3

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามคาสั่ง

การเดินทางของจดหมาย วาดภาพ เขียนข้อความเพื่อ เล่นตามมุม
สื่อสารในจดหมายตาม
ประสบการณ์
จินตนาการ

4

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
ขั้นตอนการส่งจดหมาย
- เคลื่อนไหวตามคาบรรยาย

5

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวสร้างสรรค์
ประกอบผ้าพันคอ

1
2

ลักษณะของจดหมาย
หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์

การสื่อสารทางอื่นๆได้แก่
วิทยุ โทรทัศน์ จดหมาย

พับซองจดหมายตัดปะ
กระดาษตกแต่งตาม
จินตนาการ

ปั้นดินน้ามันหัวข้อ
“เครื่องมือสื่อสาร” (งาน
กลุ่ม)
การวาดภาพและตกแต่งม้า
จาลอง(กลุ่ม)

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

กลางแจ้ง
เกมส่งจดหมาย

เกมวิ่งส่งจดหมาย

เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพจดหมายที่
เหมือนกันและมีจานวน
เท่ากัน
เกมจับคู่ภาพแสตมป์
เหมือนกันและตาแหน่ง
เดียวกัน

เกมนกน้อยส่งจดหมาย เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เกมแข่งส่งจดหมายตู้
ไปรษณีย์

เกมเรียงลาดับเหตุการณ์
ส่งห่อพัสดุไปรษณีย์

เล่นตามมุม
ประสบการณ์

เล่นม้าจาลองส่ง
จดหมาย

เกมพื้นฐานการบวก
โทรศัพท์ผลรวมไม่เกิน 13

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
เพลงตู้ไปรษณีย์
จังหวะ
เสียงเพลงและดนตรี
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุดเคลื่อนไหว
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ค้างไว้ในท่านั้นทันที
ประกอบเพลง จังหวะ และ
2. เด็กทาท่าประกอบเพลงตู้ไปรษณีย์
ดนตรีได้
ตามจินตนาการของตนเองเป็นรายบุคคล
จับคู่เป็นกลุ่ม 3 คนและ 4 คนตามลาดับ
3. พักคลายกล้ามเนื้อ โดยให้เด็กนอนราบ
กับพื้นแขนแนบลาตัวหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้

(6) การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ

ชนิดของจดหมาย

1. ครูนาจดหมายหลากหลายรูปแบบมาให้ จดหมาย
เด็กสังเกตดู สนทนาเกี่ยวกับจดหมายโดย
ใช้คาถามดังนี้
- เด็กๆเคยเห็นจดหมายที่ไหนบ้าง
- จดหมายประกอบด้วยอะไรบ้าง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้

สังเกต
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

- ถ้าเด็กๆต้องการส่งจดหมายจะทาอย่างไร
- เมื่อนาจดหมายไปส่งแล้วจดหมายมาถึงผู้รับ
ได้อย่างไร
2. ครูให้เด็กนาซองจดหมายทีผ่ ู้ปกครองจ่า
หน้าซอง และนาแสตมป์มาในวันรุ่งขึ้น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (2) การเขียนภาพและ
สนใจมีความสุขและ
การเล่นกับสี
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

1. ครูแนะนากิจกรรมวาดรูปจดหมาย
2. เด็กวาดรูปจดหมายตามจินตนาการของ
ตนเอง
3. เด็กช่วยกันกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงาน

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ใน
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
ความสนใจกับเพื่อนๆร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ในการเล่น ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. กระดาษขาว
2. สีเทียน

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้เด็ก
เล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
(3) การเคลื่อนไหว
เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติ พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

1. เด็กเตรียมพร้อมร่างกายโดยบริหารส่วนต่างๆของร่างกาย
สับเปลี่ยนกันออกมานาเพื่อน
2. ครูอธิบายการเล่นเกมส่งจดหมายดังนี้
- เด็กนั่งเป็นวงกลม
- ครูและเด็กร้องเพลงตู้ไปรษณีย์แล้วให้เด็กคนแรกส่งจดหมายไป
ทางด้านขวามือให้เพื่อนคนถัดไปแล้วส่งต่อกันไปเป็นวงกลม
ตามลาดับให้หมุนเวียนกันเป็นวงกลม
- เมื่อเพลงหยุดคนที่ถือจดหมายจะหยุดส่ง
และต้องทาท่าทางตามข้อตกลง
3. เด็กเล่นเกมส่งจดหมายเป็นเวลาพอสมควรจากนั้นจึงเล่น
อิสระจนหมดเวลา
4. ครูพาเด็กไปทาความสะอาดร่างกายก่อนกลับห้องเรียน

1. เพลงตู้
ไปรษณีย์
2. เครื่องเคาะ
จังหวะ

สังเกต
การเล่น
ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(8) การนับและแสดง การจับคู่
จับคู่และเปรียบเทียบความ จานวนของสิ่งต่างๆ
ภาพเหมือน
แตกต่างและความเหมือน ในชีวิตประจาวัน
และมีจานวน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ (13) การจับคู่
เท่ากัน
ที่สังเกตพบ 2 ลักษณะได้ ตามลักษณะ รูปร่าง
และจานวน
จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษา
1. เกมการศึกษา สังเกต
จับคู่ภาพจดหมายที่เหมือนกันและมีจานวนเท่ากัน
จับคู่ภาพ
การจับคู่และ
2. แบ่งเด็กเป็นตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกม
จดหมายที่
เปรียบเทียบ
การศึกษาจับคู่ภาพจดหมายที่มีจานวนเท่ากันที่แนะนาใหม่ไป
เหมือนกันและมี ความแตกต่าง
เล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
จานวนเท่ากัน
และความ
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุก 2. เกมการศึกษา เหมือนของสิ่ง
กลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพจดหมายที่เหมือนกันและ ชุดอื่นๆที่เคยเล่น ต่างๆโดยใช้
มีจานวนเท่ากัน
มาแล้ว
ลักษณะที่สังเกต
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว
พบ 2 ลักษณะ
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 2 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
เพลงตู้ไปรษณีย์
จังหวะ
เสียงเพลงและดนตรี
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ช้า เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด ให้หยุด
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
ทันที
ประกอบเพลง จังหวะ และ
2. ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
ดนตรีได้
เข้าแถวตอนลึกให้หัวแถวของแต่ละกลุ่ม
ออกมาทาท่าประกอบเพลงตู้ไปรษณีย์ให้
เพื่อนๆทาตามเมื่อเพลงหยุดให้ไปต่อท้าย
แถวแล้วให้คนถัดไปออกมาเป็นผู้นาต่อไป
จนได้เป็นผู้นาครบทุกคน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (6) การพูดอธิบาย
1. ลักษณะของจดหมาย 1. ครูและเด็กพูดคาคล้องจองจดหมาย
1. คาคล้องจอง
1. จาแนกและจัดกลุ่มสิ่ง เกี่ยวกับสิ่งของ
2. หน้าที่ของบุรุษ
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในคาคล้องจอง
จดหมาย
ต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่สอง
เหตุการณ์ และ
ไปรษณีย์
2. ครูแนะนาวิทยากร คือบุรุษไปรษณีย์ ให้ 2. วิทยากร (บุรุษ
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ได้ ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์
ไปรษณีย์)
ต่างๆ
3. เด็กสังเกตลักษณะซองจดหมายของ
3. จดหมาย
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนนามาจากบ้าน

การประเมินพัฒนาการ
สังเกต
สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

สังเกต
1.การจาแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟังได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(5) การคัดแยก
การจัดกลุ่มและ
การจาแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (5) การทากิจกรรม
สนใจมีความสุขและ
ศิลปะ
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้ (5) การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การตัด
การปะ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

3. เด็กจัดกลุ่มซองจดหมายโดยคิดเกณฑ์
เอง
4. ครูนาจดหมายมาให้เด็กๆดูให้ความรู้
เพิ่มเติม (ลักษณะซองจดหมาย แสตมป์
ส่วนประกอบของซองจดหมาย กระดาษที่
ใช้เขียนจดหมาย)
5. ครูและเด็กสรุปหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์
และลักษณะของจดหมาย
1. ครูแนะนากิจกรรมพับซองจดหมาย
ตกแต่งต่อเติมภาพตามจินตนาการ
2. เด็กพับซองจดหมายตัดกระดาษ
โปสเตอร์ปะตกแต่งซองจดหมายตาม
จินตนาการ
3. เด็กช่วยกันกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอ
ผลงาน

1. กระดาษสีขาว
2. กาว
3. สีเทียน
5. กรรไกร
6. กระดาษ
โปสเตอร์สีต่างๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
2. การฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

สังเกต
ความสนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่นหรือทางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้
2. เล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจกับเพื่อนๆร่วมกันกาหนดเป้าหมายใน
การเล่น ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของ
เล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของ
เล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้
เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
1. เด็กลงสนาม โดยจัดแถวตอนเรียงสองจับมือ
กันเป็นคู่ๆเดินลงสนาม เมื่อถึงสนามแล้ววิ่ง
เหยาะๆ 2 - 3 นาที
2.ครูแนะนาการวิ่งจดหมายดังนี้
- วางกรวยจราจรเป็นแถวจานวน 5 อันแต่ละอัน
ระยะห่างกัน 2 เมตร จานวน 2 แถว
- เด็กแบ่งกลุ่มชายหญิงแต่ละกลุ่มเข้าแถว
ตอนลึก

มุมประสบการณ์
ในห้องเรียน

1. จดหมาย
2. กรวยจราจร
3. นกหวีด

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

สังเกต
1. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
2. เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบ 2 ลักษณะได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้

(13) การจับคู่
การเปรียบเทียบตาม
ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะ

การสังเกตภาพที่
เหมือนกันและ
ตาแหน่งเดียวกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
- เด็กคนแรกของแต่ละแถวยืนที่กรวยจุดเริ่มต้น
เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้เด็ก
คนแรกวิ่งไปตามกรวยที่วางไว้จนถึงกรวย
สุดท้ายให้วิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วส่งจดหมาย
ผลัดให้เด็กคนที่ 2 ปฏิบัติเช่นนี้จนครบทุกคน
3. เด็กเล่นอิสระครูคอยดูแลย่างใกล้ชิด
4. เมื่อหมดเวลาครูพาเด็กทาความสะอาด
ร่างกายก่อนกลับห้องเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
เกมการศึกษาจับคู่ภาพแสตมป์เหมือนกันและ
ตาแหน่งเดียวกัน
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก
1 กลุ่มรับเกมการศึกษาจับคู่ภาพจดหมายที่มี
จานวนเท่ากันที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ
เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันใน
แต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา
จับคู่ภาพแสตมป์เหมือนกันและตาแหน่ง
เดียวกัน
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

1. เกมการศึกษา
จับคู่ภาพแสตมป์
เหมือนกันและ
ตาแหน่งเดียวกัน
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว

สังเกต
การจับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบ 2 ลักษณะ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 3 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
1. ครูให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานโดย
1. ภาพประกอบ
จังหวะ
เสียงเพลงและดนตรี
ท่าทางอิสระตามจังหวะดนตรีเมือ่ ได้ยินสัญญาณ คาเครื่องมือ
สนใจ มีความสุขและแสดง
หยุดให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที
สื่อสาร
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
2. ครูและเด็กร่วมกันกาหนดมุมในห้องเรียน 5 - วิทยุ
ประกอบเพลง จังหวะ และ
มุม ได้แก่ มุมตู้ไปรษณีย์ มุมโทรศัพท์
- คอมพิวเตอร์
ดนตรีได้
มุมคอมพิวเตอร์ มุมโทรทัศน์ มุมวิทยุ
- โทรศัพท์
3. เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะอย่าง
- จดหมาย
อิสระ เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” แต่ละครั้งให้ - หนังสือพิมพ์
หยุดในท่านั้นทันทีแล้วทาตามข้อตกลงดังนี้
2. เพลง/ดนตรี
- ครูชูภาพวิทยุให้กระโดดขาเดียวไปมุมวิทยุ
- ครูชูภาพคอมพิวเตอร์ให้เดินไปมุมคอมพิวเตอร์
- ครูชูภาพจดหมาย ให้วิ่งไปมุมตู้ไปรษณีย์
- ครูชูภาพหนังสือพิมพ์ ให้กระโดดสองขาไปมุม
หนังสือพิมพ์
- ครูชูภาพโทรศัพท์ ให้คลานไปมุมโทรศัพท์
4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมข้อ 2 และ 3 ซ้าอีกครั้ง

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเสริม
(6) การพูดอธิบาย
การเดินทางของ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งของ
จดหมาย
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
เหตุการณ์และ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ความสัมพันธ์ของ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง สิ่งต่างๆ
ที่ฟังได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กดูโปสเตอร์การเดินทางของจดหมาย
2. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของ
จดหมายจากการดูโปสเตอร์
3. เด็กนาจดหมายของตัวเองไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์
4. ครูและเด็กช่วยกันสรุปว่าจดหมายเป็น
เครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่ง

การประเมิน
พัฒนาการ
1. โปสเตอร์การเดินทาง สังเกต
ของจดหมาย
การฟังผู้อื่นพูดจน
2. ซองจดหมาย
จบและสนทนา
ที่จ่าหน้าซองแล้ว
โต้ตอบอย่าง
พร้อมส่ง
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
3. แสตมป์
กับเรื่องที่ฟัง
4. กล่องไปรษณีย์
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรรู้
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้

การประเมิน
พัฒนาการ
1. กระดาษขาว สังเกต
2. สีเทียน
ความสนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
สือ่

1. ครูแนะนากิจกรรมวาดภาพและเขียนข้อความเพื่อ
สื่อสารในจดหมายตามจินตนาการ
2. เด็กวาดภาพ เขียนข้อความเพื่อสื่อสารในจดหมายตาม
จินตนาการ
3. เด็กช่วยกันกันเก็บอุปกรณ์และนาเสนอผลงาน
หมายเหตุ ข้อความที่เด็กเขียนประกอบภาพวาดเป็นภาษา
ที่เด็กคิดเองซึ่งเป็นพัฒนาการทางภาษาระดับหนึ่ง ไม่เน้น
การเขียนที่ถูกต้อง
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์ การปฏิบัติตน มุม
ในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจกับ
ในห้องเรียน
เพื่อนๆร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการเล่น ซึ่งควรจัดไว้
อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับ
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์จาลอง
ฯลฯ ไว้ในมุมให้เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การเล่นหรือทา
เล่นหรือทางานร่วมมือ กิจกรรมร่วมกันกับ
กับเพื่อนอย่างมี
กลุ่มเพื่อน
เป้าหมายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กจับมือกันเป็นคู่เดินลงสนาม
1. นกหวีด
2. เด็กจัดแถวเป็นรูปวงกลมผลัดเปลี่ยนกันออกมานา
สาหรับครู
บริหารร่างกายให้ครบทุกคน
2. จดหมาย
3. ครูอธิบาย สาธิต วิธีการเล่นเกมนกน้อยส่งจดหมายให้
เพื่อน
- แบ่งเด็กเป็นออกกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน
- ผู้เล่นคนแรกของทุกแถวจะใช้ปากคาบจดหมาย เมื่อครู
เป่านกหวีดให้สัญญาณ ให้ผู้เล่นคนแรกส่งจดหมายไปเข้า
ปากคนที่ 2 โดยไม่ใช้มือช่วย เมื่อคนที่ 2 ได้รับจดหมาย
แล้วส่งต่อคนที่ 3 ต่อไปเรื่อย ๆ แถวไหนส่งจดหมายให้
คนสุดท้ายได้ก่อนให้นั่งลง
3. ครูและเด็กตกลงกติกาในการเล่นเกมร่วมกัน
4. เด็กเล่นเกมนกน้อยส่งจดหมาย โดยใช้ภาพอสมควร
จากนั้นจึงให้เล่นอิสระในสนามจนหมดเวลา
5. เมื่อหมดเวลาครูพาเด็กทาความสะอาดร่างกายก่อน
กลับห้องเรียน

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเกมการศึกษา
(5) การคัดแยก
การจัดหมวดหมู่ภาพกับ
จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ การจัดกลุ่มและ
สัญลักษณ์
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้น การจาแนกสิ่งต่างๆ
ไปเป็นเกณฑ์ได้
ตามลักษณะและรูปร่าง
รูปทรง
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
เล่นเกมการศึกษาจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมการศึกษาจัดหมวดหมู่
ภาพกับสัญลักษณ์ ที่แนะนาใหม่ไปเล่น
กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยหมุนเวียนสลับ
เปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้
เล่นเกมการศึกษาจัดหมวดหมู่ภาพกับ
สัญลักษณ์
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่น
แล้ว

1. เกมการศึกษา
จัดหมวดหมู่ภาพ
กับสัญลักษณ์
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆ ที่เคยเล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
การจาแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 4 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(3) การเคลื่อนไหวตาม
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
เสียงเพลงและดนตรี
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง
ดนตรี ช้า เร็ว หยุด
2. ดนตรี
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
2. ให้เด็กทาท่าทางตามจินตนาการโดยฟัง
ประกอบเพลง จังหวะ และ
คาบรรยาย
ดนตรีได้
“เด็กๆ เดินไปหยิบกระดาษมาเขียน
จดหมาย เขียนทีละตัวช้าๆ เสร็จแล้วก็พับ
กระดาษใส่ซองจดหมายจ่าหน้าซองจะส่งไป
ถึงใครติดแสตมป์แล้วเดินไปตามจังหวะที่
ครูเคาะเดินไปตามถนนเลี้ยวขวา เดินตรง
ต่อไป จากนั้นเลี้ยวซ้าย เดินตรงก็ไปถึงตู้
ไปรษณีย์ ส่งจดหมายที่ตู้แล้วก็เดินทางกลับ
บ้านนอนพักผ่อนให้สบายใจ
3. ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ซ้าอีกครั้ง
4. เด็กผ่อนคลายนอนหลับตานับปากเปล่า
1 - 30

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (3) การสืบเสาะหา
ขั้นตอนการส่งจดหมาย
1. เรียงลาดับเหตุการณ์
ความรู้เพื่อค้นหา
อย่างน้อย 5 ลาดับได้
คาตอบของข้อสงสัย
2. ค้นหาคาตอบของข้อ
ต่างๆ
สงสัยต่างๆตามวิธีการของ (4) การมีส่วนร่วมใน
ตนเองได้
การรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย
(14) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กๆ สังเกตจดหมาย ซองจดหมาย
ตู้ไปรษณีย์และสิ่งที่ค้นพบ โดยกลับมาเล่า
ให้ครูและเพื่อนๆฟังในห้องเรียน
2. เด็กๆ บันทึกวิธีการส่งจดหมายโดยวาด
ภาพแต่ละขั้นตอน ใช้กรรไกรตัดภาพนามา
ติดลงบนแบบบันทึกการสารวจโดยเรียง
ตามลาดับเหตุการณ์
3. เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
4. เด็กๆ ช่วยกันเล่าเกี่ยวกับวิธีการส่ง
จดหมายและสิ่งที่ได้เรียนรู้

1. จดหมาย
2. ซองจดหมาย
3. ตู้ไปรษณีย์
จาลอง
4. ภาพขั้นตอน
การส่งจดหมาย
5. กรรไกร
6. กาว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1. การเรียงลาดับ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5
ลาดับ
2. การค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆตาม
วิธีการของตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (1) การเล่นหรือทา
1. เล่นหรือทางานร่วมมือ กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้ เพื่อน
2. สนใจมีความสุขและ
(3) การปั้น
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับ
กลุ่มเพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้
1.ครูแนะนากิจกรรมการปั้นดินน้ามันหัวข้อ
“เครื่องมือสื่อสาร”
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มปรึกษา
ร่วมกันวางแผนปั้นดินน้ามันหัวข้อ
“เครื่องมือสื่อสาร”
3.เด็กเก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิม ส่งผลงานพร้อมเล่า
และแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง

สือ่
1. ดินน้ามัน
2. ที่รองปั้น

1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจกับเพื่อนๆ ร่วมกันกาหนดเป้าหมายใน
การเล่น ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
1.ความเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
2.ความสนใจมี
ความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

สังเกต
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

การประเมิน
พัฒนาการ

หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของเล่นเกี่ยวกับ
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของเล่น คอมพิวเตอร์
จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้ เด็กเล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมกลางแจ้ง
1. เล่น ทากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยได้
2. เล่นหรือทางานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

1. เด็กจัดแถวเรียงเป็นคู่ เดินลงสู่สนาม เมื่อถึงสนามให้
เด็ก ๆ วิ่งรอบสนาม เพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย
2. เด็กจัดแถวเป็นรูปวงกลม เคลื่อนไหวร่างกายตาม
สัญญาณนกหวีด
- เอียงคอ ซ้าย - ขวา
- ยกไหล่ขึ้นลงทั้ง ๒ ข้างพร้อมกัน
- เหวี่ยงศอกทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน
- กระโดดเท้าคู่ขึ้นลง
3. ครูอธิบาย กติกา วิธีการเล่นเกมแข่งส่งจดหมายตู้
ไปรษณีย์
- เด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกัน
- เด็กแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนลึกแต่ละแถวจะมีตะกร้าใส่
จดหมายของตนเองและวางตู้ไปรษณีย์จาลองห่างจาก
แถวประมาณ 5 เมตร

1. นกหวีด
สาหรับครู
2. ตะกร้าใส่
จดหมาย
3. ตู้ไปรษณีย์
จาลอง

สังเกต
1. การเล่น
ทากิจกรรม และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
2. การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

เกมการศึกษา
เรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ลาดับได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์
สาระที่ควรเรียนรู้
สาคัญ

(14) การบอกและ
เรียงลาดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้
- เริ่มเล่นให้คนแรกของแถวหยิบจดหมายในตะกร้า
ของกลุ่มตนเองวิ่งไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์แล้ววิ่งมาแตะผู้
เล่นคนที่สองจากนั้นผู้เล่นคนที่สองปฏิบัติเหมือนคน
แรกจนครบทุกคน แถวไหนส่งจดหมายเสร็จก่อนจะ
เป็นผู้ชนะ
4. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย
5. ครูพาเด็กทาความสะอาดร่างกายก่อนกลับ
ห้องเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกม
การศึกษาเรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1
กลุ่มรับเกมที่แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม
การศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษา
เรียงลาดับภาพระยะทางใกล้-ไกล
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

สือ่

1. เกมการศึกษา
เรียงลาดับ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
2. เกมการศึกษา
ชุดอื่นๆที่เคยเล่น
มาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ

สังเกต
การเรียงลาดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ลาดับ

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 5 หน่วยที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 3
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
(1) การเคลื่อนไหวโดย
1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหว
1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
ควบคุมตนเองไปใน
ร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ จังหวะ
สนใจ มีความสุขและแสดง ทิศทาง ระดับและพื้นที่
ช้า เร็ว หยุด
๒. จดหมาย
ท่าทาง / เคลื่อนไหว
(3) การเคลื่อนไหวตาม
2. เข้าแถวรับจดหมายคนละ 1 ซอง
๓. เพลงบรรเลง
ประกอบเพลง จังหวะ และ เสียงเพลงและดนตรี
โดยเรียงลาดับก่อน - หลัง
ดนตรีได้
3. เด็กหาพื้นที่โดยยืนทั่วบริเวณห้องเรียน
ให้มีระยะห่างพอดี จากนั้นครูเปิดเพลง
บรรเลง ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
สร้างสรรค์ตามจินตนาการพร้อมกับ
จดหมาย ครูกระตุ้นให้เคลื่อนไหวอย่างมี
พืน้ ที่ ทิศทาง จังหวะ ระดับ และท่าทาง
ที่แปลกไม่ซ้าเพื่อนเมื่อได้ยินสัญญาณเพลง
หยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
3. ให้เด็กจัดแถวตอนลึกแถวละ 5 คน
จานวนเด็กแต่ละแถวให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม แต่ละแถวเคลื่อนไหวร่างกาย
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เมื่อได้ยิน
สัญญาณเพลงหยุดให้หยุดในท่านั้นทันที
4. เด็กนั่งลงแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดย
หายใจเข้า - ออกช้าๆ

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
ความสนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง /
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (6) การพูดอธิบาย
การสื่อสารทางอื่นๆได้แก่
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
เกี่ยวกับสิ่งของ
โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์
สนทนาโต้ตอบอย่าง
เหตุการณ์ และ
จดหมาย
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ฟังได้
ต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. เด็กร้องเพลงเครื่องมือสื่อสาร
สนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารใน
เนื้อเพลง
2. ครูเชิญคุณครูในโรงเรียนเป็นวิทยากร
แนะนาให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้
เป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวก
3. ครูทบทวนและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสื่อสารทาง วิทยุ โทรศัพท์
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต
๔. เด็กเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมืออื่นๆ
๕. เด็กช่วยกันสรุปเครื่องมือการสื่อสาร
มีอะไรบ้าง

การประเมิน
พัฒนาการ
1. เพลงเครื่องมือ สังเกต
สื่อสาร
การฟังผู้อื่นพูดจนจบ
2. วิทยากร
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
สือ่

จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

กิจกรรมเล่นตามมุม
เล่นหรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
(2) การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

(1) การเล่นหรือทา
กิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อน
(3) การเล่นตามมุม
ประสบการณ์

การประเมิน
พัฒนาการ
1. ครูแนะนาการทาม้าจาลอง โดยครูเตรียมแบบ 1. รูปลายเส้นม้า สังเกต
ม้าตัดจากกระดาษขาว – เทา อย่างหนาให้เด็ก จาลอง
ความสนใจมีความสุข
กลุ่มละ 2 ตัว
2. สีน้า
และแสดงออกผ่านงาน
2. นักเรียนทางานกลุ่มช่วยกันตกแต่งม้า โดย
3. พู่กัน
ศิลปะ
เลือกใช้สีน้า สีเทียน หรือเศษกระดาษ สาหรับติด สีเทียน
ปะบนตัวม้าตามความคิดของเด็กๆ
5. เศษกระดาษ
3. เด็กเก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิม ส่งผลงานพร้อมเล่า สีต่างๆ
และแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง
1. ครูแนะนากิจกรรมตามมุมประสบการณ์
มุมประสบการณ์ สังเกต
การปฏิบัติตนในการเล่นร่วมเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน
การเล่นหรือทางาน
2. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
สนใจกับเพื่อนๆร่วมกันกาหนดเป้าหมายใน
เป้าหมาย
การเล่น ซึ่งควรจัดไว้ อย่างน้อย ๔ มุม เช่น
- มุมหนังสือ
- มุมบล็อก
- มุมเกมการศึกษา - บทบาทสมมติ
- มุมเครื่องเล่นสัมผัส - มุมธรรมชาติศึกษา
หมายเหตุ : ในสัปดาห์นี้ครูควรจัดภาพเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ ไว้ในมุมบทบาทสมมติและมีของ
เล่นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ของ
เล่น คอมพิวเตอร์จาลอง ฯลฯ ไว้ในมุมให้ เด็ก
เล่น
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
กิจกรรมกลางแจ้ง
(1) การเคลื่อนไหว
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง เคลื่อนที่
ได้อย่างคล่องแคล่ว
(3) การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมเกม
การศึกษา
จับคู่ภาพที่เป็นผลบวก
ของจานวนที่
กาหนดให้ได้

(8) การนับและ
แสดงจานวนของ
สิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
(13) การจับคู่
ตามลักษณะ รูปร่าง
และจานวน

การจับคู่ภาพให้มี
จานวนตามที่กาหนด

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่

1. เด็กลงสนาม โดยจัดแถวตอนเรียงสองจับมือกันเป็นคู่ๆ
เดินลงสนาม เมื่อถึงสนามแล้ววิ่งเหยาะๆ 2 - 3 นาที
2. เด็กแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเล่นเป็นผู้ส่งจดหมายและผู้รับ
จดหมาย ผู้ส่งจดหมายให้เล่นขี่ม้าจาลองพร้อมถือจดหมาย
ส่วนผู้รับจดหมายให้ยืนกระจายไปทั่วสนามหญ้า เมื่อได้ยิน
สัญญาณนกหวีดให้ผู้ส่งจดหมายขี่ม้าไปทั่วบริเวณหลบหลีก
ระวังไม่ให้ชนเพื่อนและนาจดหมายไปส่งให้ผู้รับโดยเลือกผู้รับ
เอง
3. เด็กเปลี่ยนกันเป็นผู้ส่งและผู้รับจดหมาย
4. เด็กทาความสะอาดร่างกายก่อนกลับห้องเรียน
1. ครูแนะนาอุปกรณ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษา
พื้นฐานการบวกประโยคสัญลักษณ์ 1 - 13
2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับ
เกมการศึกษาพื้นฐานการบวกประโยคสัญลักษณ์ 1 - 13 ที่
แนะนาใหม่ไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม
3. เด็กเล่นเกมการศึกษาโดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันในแต่
ละกลุ่มโดยทุกกลุ่มต้องได้เล่นเกมการศึกษาพื้นฐานการบวก
ประโยคสัญลักษณ์ 1-13
4. เด็กเก็บเกมการศึกษาเข้าที่หลังเลิกเล่นแล้ว

1. ม้าจาลอง
2. จดหมาย

1. เกม
การศึกษา
พื้นฐานการ
บวกประโยค
สัญลักษณ์
1 - 13
2. เกม
การศึกษาชุด
อื่นๆ ที่เคย
เล่นมาแล้ว

การประเมิน
พัฒนาการ
สังเกต
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

สังเกต
การจับคูภ่ าพที่
เป็นผลบวกของ
จานวนที่
กาหนดให้

เลขที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ-สกุล
๙.การจับคู่ภาพที่เป็นผลบวกของจานวน
ที่กาหนดให้
๑๐.การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
ตั้งแต่๒ลักษณะ ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
๑๑.การเรียงลาดับเหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ลาดับ
๑๒.การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
โยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

๗. การบอกลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ลักษณะ

๕. การเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๖. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง

๑.การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒.การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล้ว
๓.ความสนใจมีความสุข และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
๔.ความสนใจมีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒๕ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ประเมินพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
ด้าน
ด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญา
และจิตใจ
สังคม

หมายเหตุ

เลขที่
ชื่อ-สกุล
ด้าน
สังคม

1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
16.
17.
18.
19.
20.
คาอธิบาย ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบุระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ ต้องส่งเสริม
๙.การจับคู่ภาพที่เป็นผลบวกของจานวน
ที่กาหนดให้
๑๐.การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
ตั้งแต่๒ลักษณะ ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
๑๑.การเรียงลาดับเหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ลาดับ
๑๒.การค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
โยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

ด้านอารมณ์
และจิตใจ
๗. การบอกลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
๘. การจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ลักษณะ

ด้านร่างกาย

๕. การเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
๖. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง

๑.การเล่น ทากิจกรรมและปฏิบัตติ ่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
๒.การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล้ว
๓.ความสนใจมีความสุข และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ
๔.ความสนใจมีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

ประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

หมายเหตุ

