
แผนการจดักิจกรรมและคู่มือการจดักิจกรรมการละเล่น

พื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

 

 

จดัท าโดย 

 

นางสาวพิไลพร  ผลฟักแฟง 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 

โรงเรียนบ้านพญาไพร ต าบลเทอดไทย  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต3ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

 

ตดิตอ่เจ้าของผลงานไดท้ี่ payapai2012@hotmail.com 
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เอกสารการเผยแพรแ่ผนการจัดกิจกรรมและคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือ

พัฒนาความพรอ้มทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

ค าช้ีแจงการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาความพรอ้ม  

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคมของเดก็ปฐมวัย ทีไ่ดรั้บการจัด 

กจิกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบา้น 

2.   เพ่ือเปรียบเทยีบผลการพัฒนาความพร้อมทางสงัคมของเดก็ปฐมวัย กอ่นและหลัง 

การจัดกจิกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบา้น แบง่ออกเปน็ 4 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 การเปน็ผู้น าผู้ตาม 

2.2 การช่วยเหลือแบง่ปนัการเล่นและสิง่ของ 

2.3 การเล่นร่วมกบัผู้อ่ืน 

2.4 การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

เน้ือหา 

 กจิกรรมการพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคมของเดก็ปฐมวัยโดยใช้เกมการละเล่นทีเ่ปน็ของเดก็แต่

ละภาคแต่ละเผ่ามารวมกนั ประกอบไปดว้ย 30 แผน 30 กจิกรรม โดยมกีจิกรรมดงันี้  

  แผนที ่ 1 กจิกรรมที ่1 การเล่นเกมเซอซวู้ึวุ่ยปา(งูกนิหาง ) 

  แผนที ่ 2 กจิกรรมที ่2 การเล่นเกมเสอปัง๋ต้าย(เสอืไล่ห่าน) 

  แผนที ่ 3 กจิกรรมที ่3 การเล่นเกมลมโทลมทอง (ลิงชิงหลัก) 

  แผนที ่ 4 กจิกรรมที ่4 การเล่นเกมมา้กา้นกล้วย(ม้าต๋องกล้วย) 

  แผนที ่ 5 กจิกรรมที ่5 การเล่นเกมเซอเทอ้กว่ย(หมากเกบ็) 

  แผนที ่ 6 กจิกรรมที ่6 การเล่นเกมต๊ักหมา่เกีย้ง(อีตัก) 

  แผนที ่ 7 กจิกรรมที ่7 การเล่นเกมเหล่เหล่คา๊ง(รีรีขา้วสาร) 

  แผนที ่ 8 กจิกรรมที ่8 การเล่นเกมสาลิกาปอ้นเหย่ือ 

  แผนที ่ 9 กจิกรรมที ่9 การเล่นเกมง่วมไข(่กาฟักไข)่ 

  แผนที ่ 10 กจิกรรมที ่10 การเล่นเกมเตย (หล่ิน) 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



  แผนที ่ 11 กจิกรรมที ่11 การเล่นเกมโกงกาง (หม่อหน่อ) 

  แผนที ่ 12 กจิกรรมที ่12 การเล่นเกมโมนซอ่นผ้า(มอญซอ่นผ้า) 

  แผนที ่ 13 กจิกรรมที ่13 การเล่นเกมขีม่า้สง่เมอืง 

  แผนที ่ 14 กจิกรรมที ่14 การเล่นเกมลาหล่อ(สามล้อ) 

  แผนที ่ 15 กจิกรรมที ่15 การเล่นเกมเรือบก 

  แผนที ่ 16 กจิกรรมที ่16 การเล่นเกมโมราเรียกช่ือ 

  แผนที ่ 17 กจิกรรมที ่17 การเล่นเกมหย่ี(ต่ีจับ) 

  แผนที ่ 18 กจิกรรมที ่18 การเล่นเกมปงิปองปาก 

  แผนที ่ 19 กจิกรรมที ่19 การเล่นเกมตะล๊อกต๊อกแต๊ก...ซือ้ดอกไม้ 

  แผนที ่ 20 กจิกรรมที ่20 การเล่นเกมปลาหมอตกกระทะ 

  แผนที ่ 21 กจิกรรมที ่21 การเล่นเกมหมายชีกว่า(ขายแตงโม) 

  แผนที ่ 22 กจิกรรมที ่22 การเล่นเกมอาเม่อแตะ (ตีวงล้อ) 

  แผนที ่ 23 กจิกรรมที ่23 การเล่นเกมเดนิกะลา 

  แผนที ่ 24 กจิกรรมที ่24 การเล่นเกมกระโดดจับ 

  แผนที ่ 25 กจิกรรมที ่25 การเล่นเกมอาจ่าเง่อ (ชักเย่อ) 

  แผนที ่ 26 กจิกรรมที ่26 การเล่นเกมอาจ่าฉอ (กระโดดเชือก) 

  แผนที ่ 27 กจิกรรมที ่27 การเล่นเกมเผ่าเขอหน่าผา (ว่ิงเปีย้ว) 

  แผนที ่ 28 กจิกรรมที ่28 การเล่นเกมตีนตีนเจาะ (กระต่ายขาเดยีว) 

  แผนที ่ 29 กจิกรรมที ่29 การเล่นเกมแมะจู๊ดะเว (โพงพาง) 

  แผนที ่ 30 กจิกรรมที ่30 การเล่นเกมจ้ าจ้ี 

 

หลักในการจัดกิจกรรม 

 การจัดกจิกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบา้น ในแต่ละคร้ังเพ่ือให้เดก็ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัผู้อ่ืน        ได้

เคล่ือนไหวร่างกายดว้ยความสนุกสนาน ปลอดภัย ไดเ้รียนรู้จักการช่วยเหลือและแบง่ปนั         ในระหว่าง

การท ากจิกรรม แสดงความเปน็ผู้น าผู้ตาม และสามารถเล่นไดต้ามกฎกติกา ระเบยีบวิธีการเล่นทีไ่ดก้ าหนด

ไว้ และสง่เสริมการเรียนรู้ทางสงัคมท าให้เดก็มีความพร้อมทางสงัคมดงันั้นในการจัดกจิกรรมครูควร

ด าเนินการดงันี้ 

1. จัดกจิกรรมพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคม โดยใช้เกมการละเล่นพ้ืนบา้นเพ่ือพัฒนา 
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ความพร้อมทางดา้นสงัคมในการจัดกจิกรรมกลางแจ้ง สปัดาห์ละ 3 วัน คอื วันจันทร์ ,วันพฤหัสบด ีและวัน

ศุกร์ วันละ 30 นาท ี

2. การปฏิบติักจิกรรมแต่ละคร้ังควรค านึงถึงความเปน็ระเบยีบ ความปลอดภัย และ  

จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อเดก็ 

3. การน าเขา้สูบ่ทเรียนแบบการจัดกจิกรรมเกมการละเล่น คอื 

- การอบอุ่นร่างกายโดยกายบริหาร 

- การสนทนาเกีย่วกบัเกมพร้อมกบัต้ังค าถาม 

4. การสาธิตแบบการจัดกจิกรรมการเกมโดยเดก็และครูร่วมกนัด าเนินการดงันี้  

4.1 เดก็และครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงในการเล่นเกม 

4.2 เดก็แบง่กลุ่มแล้วฝึกปฏิบติัเล่นเกมตามขอ้ตกลงทีเ่ดก็และครูสร้างร่วมกนั  

4.3 เดก็และครูร่วมกนัสนทนาถึงวิธีการและประโยชน์ของการเล่นเกมโดยครู           

ใช้ค าถามกบัเดก็ในขณะร่วมสนทนากนั 

4.4 เดก็และครูร่วมกนัสรุปการเล่นเกมแต่ละเกม 

4.5 เดก็ฝึกและปฏิบติักจิกรรมร่วมกบัเพ่ือน ๆ อย่างสนุกสนาน   

    5.   เดก็ฝึกและปฏิบติักจิกรรมร่วมกบัเพ่ือน ๆ อย่างสนุกสนาน 

 6.   เดก็ร่วมกนัวางแผนถ่ายทอดความคดิและจินตนาการร่วมกนัสูก่ารปฏิบติักจิกรรม  

 7.   สร้างบรรยากาศทีเ่ปน็กนัเอง 

 8.   ครูให้ความเปน็กนัเองกบัเดก็ในขณะทีเ่ดก็ปฏิบติักจิกรรมกระตุ้นให้แรงเสริมต่าง ๆ   จะท าให้

เดก็มีก าลังใจในการปฏิบติักจิกรรม 

 9.   ระยะด าเนินการ 

  9.1   ประเมินความพร้อมทางดา้นสงัคมโดยการสงัเกตพฤติกรรมในช่วงการจัดกจิกรรม

กลางแจ้งและบนัทกึลงในแบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมความพร้อมทางดา้นสงัคม 

  9.2   สปัดาห์ที ่ 1 -10 ด าเนินการจัดกจิกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบา้นในช่วงกจิกรรม

กลางแจ้ง เร่ิมจากแผนที ่1 ถึงแผนที ่30 ในขณะปฏิบติักจิกรรมแต่ละคร้ัง สงัเกตการเล่นในขณะ     ทีเ่ดก็

ปฏิบติักจิกรรมดว้ยวิธีการสงัเกตพฤติกรรมเดก็ ตามจุดประสงคท์ีต้ั่งใจไว้และสนทนาซกัถามร่วมกั น 

เกีย่วกบัขอ้ดขีอ้เสยี และประโยชน์จากการปฏิบติักจิกรรมโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินทีต้ั่งขึน้  
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  9.3   สปัดาห์ที ่11 ประเมินการพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคมหลังการจัดกจิกรรมครบ 1 

– 30 กจิกรรม จากรายการประเมนิพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคมเช่นเดยีวกบักอ่นการจัดกจิก รรม สงัเกต

และบนัทกึในแบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมความพร้อมทางดา้นสงัคม 

บทบาทครู  

 ในการจัดกจิกรรมการเกมการละเล่นพ้ืนบา้นในกจิกรรมกลางแจ้ง  

1. ศึกษาค าช้ีแจงในแบบการจัดกจิกรรมให้เขา้ใจกอ่นลงมือจัดกจิกรรม 

2. จัดเตรียมสือ่และวัสดอุุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ 

3. น าเขา้สูบ่ทเรียนดว้ยการ  

- การอบอุ่นร่างกายโดยกายบริหาร 

- การสนทนาเกีย่วกบัเกมพร้อมกบัต้ังค าถาม 

4. สร้างขอ้ตกลงดว้ยการปฏิบติักจิกรรมอธิบายขัน้ตอนปฏิบติักจิกรรมให้แกเ่ดก็ให้เขา้ใจชัดเจน 

5. เปดิโอกาสให้เดก็ร่วมกนัวางแผน ถ่ายทอดความสูก่ารปฏิบติักจิกรรม 

6. ประเมินความสามารถพฤติกรรมการพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคมของเดก็กอ่นการ 

พัฒนาเช่นการช่วยเหลือเพ่ือน, การเล่นร่วมกบัผู้อ่ืน , การเปน็ผู้น าผู้ตามทีด่ ี, การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

7. พยายามจัดกจิกรรมให้อยู่ในช่วยเวลาทีก่ าหนด และเปน็ช่วงทีอ่ยู่ในความสนใจของเดก็ 

8. สงัเกตและเชิญชวนเดก็ให้เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างทัว่ถึง ให้ความส าคญัและสนใจกบัเดก็ทกุ 

คน ถ้ารู้ว่าเดก็คนไหนไมส่นใจ ต้องมีการกระตุ้นให้เดก็เขา้ร่วมกจิกรรม 

9. ในระหว่างทีเ่ดก็ปฏิบติักจิกรรม ครูควรดแูลอย่างใกล้ชิดเน้นเร่ืองความปลอดภัยและระเบยีบวินัย 

10. ประเมินผลการปฏิบติักจิกรรมของเดก็ โดยการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็เน้นเปน็รายบคุคล 

11. ประเมินการพัฒนาความพร้อมทางดา้นสงัคม หลังการพัฒนาเพ่ือเปรียบเทยีบความกา้วหน้า 

บทบาทเด็ก  

 ครูควรอธิบายขัน้ตอนการปฏิบติัให้เดก็ทราบ  ดงัน้ี  

1. มีสว่นร่วมในการจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์ส าหรั บปฏิบติักจิกรรม  

2. ร่วมกจิกรรมการออกก าลังกาย ,ร้องเพลงร่วมกบัเพ่ือน  

3. ร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงในการปฏิบติักจิกรรมร่วมกนั  

4. ร่วมกจิกรรมในการปฏิบติัทกุขัน้ตอน  

5. ร่วมสนทนาซกัถามกบัครูและเพ่ือน  

6. ร่วมกนัวางแผนถ่ายทอดความคดิสูก่ารปฏิบติักจิกรรม  
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7. ฝึกปฏิบติักจิกรรมร่วมกบัเพ่ือนตามกฎกติกา ขอ้ตกลง  

8. สามารถบอกหรืออธิบายเกีย่วกบัผลงานของตนเองรวมทัง้ขอ้ดขีอ้เสยีได้  

9. จัดเกบ็อุปกรณ์เขา้ทีใ่ห้เรียบร้อยและท าความสะอาดบริเวณทกุคร้ังหลังการจัดกจิกรรม  

 

ตัวอย่างเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 

 เกมการละเล่นหม่อหน่อ (โกงกาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

หม่อหน่อเปน็การละเล่นพ้ืนบา้นของเดก็ๆทีเ่ล่นกนัเพ่ือความสนุกสนาน  ปจัจุบนัการ เล่นหม่อหน่อ

จะเหลือน้อย นอกจากจะเปน็การแสดงหรือสาธิต  และเปน็กฬีาของชาวเขาทีใ่ช้ท าการแขง่ขนัอยู่ หม่อหน่อ

เกดิขึน้ในชนบท  

 

จ านวนผู้เล่น   

ไม่จ ากดัเพศและวัย เล่นไดท้กุคน  
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ส่ือ/อุปกรณ์  

1. ไม้ไผ่  

2. ไม้ส าหรับเหยียบ  

3.  ผ้าส าหรับมดั  

 

สถานทีเ่ล่น  

ทีโ่ล่งแจ้ง  

 

จุดประสงค์  

1. เดก็สามารถเปน็ผู้น าผู้ตาม ในการเล่นเกมหมอ่หน่อ ได้ 

2. เดก็สามารถแบง่ปนัเพ่ือนในการเล่นเกมหมอ่หน่อได้  

3. เดก็สามารถรับฟังความคดิเห็นของ ผู้อ่ืนในการเล่นเกมหมอ่หน่อ ได้ 

4. เดก็สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง ในการเล่นเกมหมอ่หน่อได้  

 

กติกาในการเล่น 

 ใครถึงเสน้ชัยกอ่นโดยทีไ่มต่กลงมาจากไม้หรือกระโดดลงมากอ่นถือว่าเปน็ผู้ชนะ  

 

วิธีการเล่น 

1. ใช้มือถือหน่อหม่อต้ังขึน้ให้ตรง   

2. แล้วคอ่ยกา้วเทา้ใดเทา้หนึ่ง ขึน้เหยียบบนไม้  ซึง่สว่นใหญ่จะใช้เทา้ซา้ยขึน้กอ่น  

3. แล้วกา้วเทา้ขวาตามต้ังตัวให้สมดลุ   

4. แล้วคอ่ยๆกา้วเทา้ใดเทา้หนึ่งออกไป ถ้าล้มกข็ึน้ใหม่เดนิใหม่จนคล่อง   

 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

ประโยชน์  

1. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการฝึกการเปน็ผู้น าผู้ตามทีด่ี  

2. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการช่วยเหลือเพ่ือน  

3. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการเล่นร่วมกบัผู้อ่ืนอย่างมีความสขุ  

4. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการแสดงออกถึงการเปน็ผู้น าและผู้ตามทีด่ี  

5. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม  

6. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการรู้จักการรอคอย  

7. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการฝึกการแกป้ญัหาในการเล่น  

8. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการ ออกก าลังกายจากการเคล่ือนไหว  

9. เดก็ไดพั้ฒนาความพร้อมในดา้นการฝึกการแกป้ญัหาในการเล่น  
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แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาความพรอ้มทางสังคม       ช้ันอนุบาลปีที ่2/2 

สัปดาห์ที ่4   หน่วย  ตัวเรา  เรือ่ง  โอวา ...กลางแจ้ง                    การเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง)  

แผนที ่ 11    สอนวันพฤหัสบดี  ท ี  16  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2554                        เวลา   30   นาท ี

  

มาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มาตรฐานที ่4    มีคณุธรรม จริยธรรม และมจิีตใจทีด่งีาม  

ตัวบง่ช้ีที ่3 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือแบง่ปนั  

 มาตรฐานที ่8    อยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนไดอ้ย่างมคีวามสขุและปฏิบติัตนเปน็สมาชิกทีด่ขีองสงัคม  

   ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  

   ตัวบง่ช้ีที ่1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้  

   ตัวบง่ช้ีที ่2 ปฏิบติัตนเบือ้งต้นในการเปน็สมาชิกทีด่ขีองสงัคมในระบอบ  

   ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข    

 

สาระส าคัญ 

 การเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง) เปน็การเล่นทีฝึ่กความคล่องแคล่วว่องไวการทรงตัว ความแขง็แรง 

ความสมัพันธ์ของกล้าม เนื้อทกุส่ วนในร่างกาย มไีหวพริบ  ช่วยเหลื อซึง่กนัและกนั ฝึกการรอคอยฝึกการ

เปน็ผู้น าผู้ตาม การปฏิบติัตามขอ้ตกลง และไดเ้ล่นร่วมกนัเปน็การเล่นทีพั่ฒนา ความพร้อม ทางสงัคม  

 

จุดประสงค์  

1. เปน็ผู้น าผู้ตามในการเล่นเกมหมอ่หน่อ (โกงกาง )ได้ 

2. แบง่ปนัเพ่ือนในการเล่นเกมหมอ่หน่อ (โกงกาง)ได้  

3. รับฟังความคดิเห็นของ ผู้อ่ืนในการเล่นเกมหมอ่หน่อ (โกงกาง )ได้ 

4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ในการเล่นเกมหมอ่หน่อ (โกงกาง)ได้  
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สาระการเรยีนรู้  

สาระทีค่วรเรยีนรู้  ประสบการณ์ส าคัญ 

หน่วย  ตัวเรา  

เร่ือง  โอวา ...กลางแจ้ง  

การเล่นเกมหม่อหน่อ 

(โกงกาง) 

1. การเปน็ผู้น าผู้ตาม ( ดา้นสงัคม –  การเรียนรู้ทางสงัคม ) 

2. การแบง่ปนั  ( ดา้นสงัคม –  การเรียนรู้ทางสงัคม ) 

3. การรับฟังความคดิเห็นของ ผู้อ่ืน ( ดา้นสงัคม –  การเรียนรู้ทางสงัคม ) 

4. การปฏิบติัตามขอ้ตกลง ( ดา้นสงัคม –  การเรียนรู้ทางสงัคม )  

5. การรอคอย ( ดา้นอารมณ์ –  จิตใจ –  การเล่น ) 

6. การใช้สว่นต่าง ๆ  ของร่างกาย ( ดา้นร่างกาย –  การเรียนรู้ทางร่ายกาย ) 

7. การแกป้ญัหาในการเล่น ( ดา้นสติปญัญา –  การคดิ ) 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้  

 ข้ันน า 

1. เดก็เขา้แถวเดนิเปน็ระเบยีบไปยังสนามบาสเกตบอลและอบอุ่นร่างกายโดย  

ท าทา่กายบริหารดงันี้  

-   ว่ิงอยู่กบัที่   10 คร้ัง     

-   หมุนมือ  10    คร้ัง   

-   หมุนเอว  10 คร้ัง   

2. เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัการเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง )ครูใช้ค าถาม  

  -    มีใครเคยไดยิ้นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง )บา้งหรือไม่  

  -    เล่นกนัอย่างไรมใีครรู้บา้ง   

ข้ันฝึกปฏบัิติ  

3.  เดก็และครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลง และกติกาในการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง ) คอื  

-    ใครถึงเสน้ชัยกอ่นโดยทีไ่มต่กลงมาจากไม้หรือกระโดดลงมากอ่นถือว่าเปน็ผู้ชนะ    

4.  แนะน าและสาธิตวิธีการเล่นเกมหม่อหน่อ (โกงกาง) เดก็ไดส้งัเกตแล้วทดลองเล่น  

โดยครูคอย ดแูลให้ค าแนะน า  

5. เดก็แบง่กลุ่มแล้วฝึกปฏิบติัเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง ) ตามขอ้ตกลงทีส่ร้างร่วมกนั  
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(รายละเอียดวิธีการเล่นอยู่ในคูม่อืเกมการละเล่นพ้ืนบา้น หน้า 39)โดยครูคอยดแูลและสงัเกตพฤติกรรมการ

พัฒนาความพร้อมทางสงัคมของเดก็ตามจุดประสงค ์แล้วบนัทกึผลลงในแบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม

เปน็รายบคุคล 

6. เม่ือใกล้หมดเวลาครูให้ สญัญาณเดก็ ๆ  เลิกเล่นเกม แล้วเล่นเคร่ืองเล่นสน ามประมาณ  

 5 นาที 

ข้ันสรปุ 

7. เดก็และครูร่วมกนัสนทนาถึงวิธีการและประโยชน์จากการเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง) โดยครู  

ใช้ค าถามดงันี้  

 -    เดก็คนไหนเปน็คนเดนิให้เพ่ือน ๆ ดกูอ่นเปน็คนแรก  

 -    เดก็ ๆ  คนใดช่วยเหลือเพ่ือนในการเล่นหม่อหน่อ (โกงกาง )บา้ง  

 -    เดก็ ๆคนไหนท าตามกติกาไดบ้า้ง  

-   เดก็ ๆ ไดแ้บง่เพ่ือน ๆ เล่นบา้งหรือเปล่า  

 8. เดก็และครูร่วมกนัสรุป การเล่นเกม หม่อหน่อ (โกงกาง ) เปน็การเล่นทีฝึ่กความคล่องแคล่วว่องไว

การทรงตัว ความแขง็แรงของกล้าม เนื้อทกุสว่นของร่างกาย มไีหวพริบ ช่วยเหลื อซึง่กนัและกนัฝึกการรอ

คอย ฝึกการเปน็ผู้น าผู้ตาม การปฏิบติัตามขอ้ตกลง และไดเ้ล่นร่วมกนัเปน็การเล่นทีพั่ฒนา ความพร้อม ทาง

สงัคม  

 9.  เดก็เขา้แถวไปล้างมอื ท าความสะอาดร่างกาย และเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน  

 

ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งการเรยีนรู้ 

1. นกหวีด  

2. ไม้ไผ่  

3. ไม้ส าหรับเหยียบ  

4. ผ้าส าหรับมดั  

5. บริเวณสนามบาสเกตบอล  

6. คูมื่อเกมการละเล่นพ้ืนบา้น หน้า 39  
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การวัดผลและประเมิน 

รายการประเมิน วิธีการประเมิน เครือ่งมือการประเมิน 

1. การเปน็ผู้น าผู้ตาม 

2. การแบง่ปนัเพ่ือน 

3  การรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

4  การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

-   สงัเกตพฤติกรรมเดก็ -   แบบบนัทกึการสงัเกต

พฤติกรรม 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

รายการประเมิน  

ระดับคุณภาพ 

3( ด ี) 2( พอใช้ ) 1( ปรับปรุง ) 

1. การเปน็ผู้น า 

    ผู้ตาม 

- เปน็ผู้น าผู้ตาม 

ไดด้ว้ยตนเอง อย่า ง

ม่ันใจ 

- เปน็ผู้น าผู้ตามได ้

แต่ต้องไดรั้บการช้ีแนะ 

- เปน็ผู้น าผู้ตาม 

ในการเล่นเกมไม่ได ้

2. การแบง่ปนั 

    ผู้อ่ืน 

- แบง่ปนัการเล่น 

กบัเพ่ือนดว้ย 

ความเต็มใจ 

- แบง่ปนัการเล่นกบั

เพ่ือนดว้ยความเต็ มใจ  

แต่ต้องไดรั้บการช้ีแนะ 

- เล่นคนเดยีวไมแ่บง่ปนั

การเล่นกบั เพ่ือน แม้จะ

ไดรั้บการช้ีแนะ 

3. การ รับฟัง

ความคดิเห็น 

ของผู้อ่ืน 

- รับฟังความคดิเห็น 

ของผู้อ่ืนดว้ย 

ความเต็มใจ 

- รับฟังความคดิเห็น 

ของผู้อ่ืนแต่ต้องไดรั้บ

การช้ีแนะ 

- ใช้ความคดิของตนเอง

เปน็สว่นใหญ่ไมรั่บฟัง

ความคดิเห็นของเพ่ือน 

4. การปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลง 

- ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

ทกุคร้ัง 

- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงได้

โดยการช้ีแนะบางคร้ัง 

- ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง

ในการเล่นเกมร่วมกนั 

เกณฑ์การประเมินการผ่านจุดประสงค์ 

- ระดบั 2 ขึน้ไป 
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                         ข้ันตอนการปฏบัิติกิจกรรม   

 

          อุปกรณ์      ข้ันน า 

 

 

 

 

           ข้ันปฏบัิติ                  ข้ันสรปุ  

 

 

 

                      

    เกมหม่อหน่อ (โกงกาง)  
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แบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรมเด็ก ด้านสังคม 

         ช้ันอนุบาลปีที ่2/2 โรงเรยีนบ้านพญาไพร  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สพป .ชร. 3 

แผนที ่ 11    สอนวันพฤหัสบดี   ที่  16   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ .  2554 

 

 

เลขที่ 

 

 

ช่ือ –  สกลุ 

 

รายการประเมิน สรุปผล  

1. 
กา
รเป

น็ผู้
น า
ผู้ต
าม
 

2. 
กา
รแ
บง่
ปนั

ผู้อื่
น 

3. 
กา
รรั
บฟั

ง 

คว
าม
คดิ
เห
็นผู้

อื่น
 

4. 
กา
รป
ฏิบ

ตัิต
าม

 

ขอ้
ตก
ลง
 

 

รวม  

 

เฉล่ีย 

 

ระดบั 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

  รายการประเมิน สรุปผล  
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เลขที่ 

 

 

ช่ือ –  สกลุ 

1. 
กา
รเป

น็ผู้
น า
ผู้ต
าม
 

2. 
กา
รแ
บง่
ปนั

ผู้อื่
น 

3. 
กา
รรั
บฟั

ง 

คว
าม
คดิ
เห
็นผู้

อื่น
 

4. 
กา
รป
ฏิบ

ตัิต
าม

 

ขอ้
ตก
ลง
 

 

 

รวม  

 

 

เฉล่ีย 

 

 

ระดบั 

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

รวม     

เฉล่ีย   

คา่เฉล่ียร้อยละ    

 

หมายเหตุ......... ระดบัคณุภาพ  3 ( ด ี)   ไดค้า่เฉล่ีย ระหว่าง    2.51 – 3 .00 

    2 (พอใช้ )  ไดค้า่เฉล่ีย ระหว่าง  1.51 – 2 .50 

    1( ปรับปรุง ) ไดค้า่เฉล่ีย ต่ ากว่า/เทา่กบั  1.50 
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