
คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

หลักการและเหตุผล 

 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการจดัเตรียมเงื่อนไขการเรียนรู้เพื่อพฒันาพฤติกรรมเสริมสร้าง
สังคมของเด็กวยัอนุบาล ในการวิจยัคร้ังน้ีโดยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัและการ
จดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม โดยการร่วมกนัท างานตามบทบาทเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนดร่วมกนั ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัในการสนับสนุนแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด พร้อม
สนบัสนุน เก้ือกูลกนัทุกดา้น นอกจากน้ีตอ้งใส่ใจในการประสานความคิด เสนอทางเลือก และแนวปฏิบติัที่
ทุกฝ่ายยอมรับ สร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมาชิกเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกนั  ซ่ึงมีหลกัการ
จดัประสบการณ์ ไดแ้ก่  (1) การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านสังคมแห่งการเรียนรู้โดยท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นกลุ่มกบัเพื่อนทีม่ีความหลากหลาย (2) การส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์แบบร่วมมือรวมพลงั คือ เด็กทุกคนใน
กลุ่มมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั ช่วยเหลือพ่ึงพากนั มีส่วนร่วมในการตั้งเป่าหมาย วางแผน และลงมือ
ปฏิบตัิ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและของเพื่อนสมาชิกเพื่อน าพากลุ่มไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายร่วมกนั (3) การส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สาระตามที่ก  าหนดไวไ้ปพร้อมกบัการส่งเสริมทกัษะการ
ท างานแบบร่วมมือที่ดี คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่ือสารและปรึกษาร่วมกนั การรับฟังและ
ยอมรับความคิดที่แตกต่าง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
จ าแนกเป็นกิจกรรมเกมพฒันาพฤติกรรมเสริมสร้างสังคม  กิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ และกิจกรรมศิลปะ
แบบร่วมมือ  ขั้นตอนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัโดยใชก้ระบวนการกลุ่มจ าแนก
ได ้ 5 ขั้น คือ (1) ขั้นเตรียมความพร้อม (2) ขั้นด าเนินการสอน  (3) ขั้นท ากิจกรรม (4) ขั้นตรวจสอบผลงาน  
(5) ขั้นสรุปผลและน าไปใช ้
 
จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กอนุบาล ที่ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรวมพลงัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  
 
 
 



แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 1. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที่ไดส้ังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัและการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
มาเป็นฐานในการพฒันาพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กอนุบาล อาย ุ5-6 ปี 

2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม จ าแนกกิจกรรม
เป็นเกมนนัทนาการ เล่นแบบร่วมมือ และศิลปะแบบร่วมมือ  
 3. ครูผูส้อนด าเนินการสังเกตพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กอนุบาล ในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัโดยใชก้ระบวนกลุ่มสังเกตพฤติกรรมเสริมสร้างสังคม  
 4. ขั้นตอนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงัโดยใช้กระบวนการกลุ่มสังเคราะห์
ได ้5 ขั้น คือ (1) เตรียมความพร้อม (2) ด าเนินการสอน (3) ท ากิจกรรม (4) ตรวจสอบผลงาน (5) สรุปผล
และน าไปใช ้

  



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 1 กิจกรรมผักไร้สาร 

(สัปดาห์ที่ 1 วันท่ี 1 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ผัก)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อผูอ้ื่น
ไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  ช่ือผกัและรูปร่างลกัษณะของผกั ผกัมีหลายชนิด มีช่ือแตกต่างกนัไปตามประเภทของผกั 
เช่น ผกักาด ผกัชี ต าลึง ผกับุง้ ผกัคะนา้ ฯลฯ มลีกัษณะแตกต่างกนั เช่น สี ขนาด รูปร่าง และกลิ่น   
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

       1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับการปลูกผกัไร้สาร 

       2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 10 คน ทั้งหมด 3 กลุ่ม  
        3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อ
ผูอ้ื่นไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรม 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

             4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการร้องเพลง ปลูกผกั  

             5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 
             6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นแบบร่วมมือ ผกัไร้สาร 

        - ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นแบบร่วมมอื ผักไร้สาร ให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

              - เด็กอนุบาลร่วมกนัปรึกษา วางแผน  ออกแบบ ตั้งช่ือกลุ่ม วิธีการน าเสนอเก่ียวกบัการ
ปลูกผกั 

- เด็กส ารวจอุปกรณ์พร้อมเลือกอุปกรณ์ที่สนใจมาคนละ 2 ช้ิน ทั้งกลุ่มจะมอีุปกรณ์ 10 ช้ิน 

จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทุกช้ินที่มีให้หมด 
- เมื่อได้ยินเสียงให้สัญญาณนกหวีด 1 คร้ัง ให้เร่ิมปฏิบัติการปลูกผัก เมื่อได้ยินเสียง

สัญญาณนกหวีด 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที ใชเ้วลา 10 นาที 
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ด้วยวิธีการใดก็ได้ตามที่ได้

ออกแบบไวใ้นขั้นตน้ เช่น ร้องเพลง เล่าประสบการณ์ เล่านิทาน ท่องค าคลอ้งจอง 

            7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นแบบร่วมมือ ผกัไร้สาร 
       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใช้ค าถามว่า “จากวสัดุที่เด็กๆ น ามา คิดว่าเราจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัการ

เล่นคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมีหนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                    9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 

      10) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นแบบร่วมมือ ผกัไร้สาร 



        11) เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่อ  านวยความ

สะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 
       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นแบบร่วมมือ ผกัไร้สารว่าเป็นไป

ตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จห รือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การปลอบโยน  การให้ความร่วมมือ) 

                 18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง ปลูกผกั  
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเล่น (ผกัจ าลอง , เคร่ืองชัง่ ,อุปกรณ์ปลูกผกัจ าลอง , ภาพผกัชนิดต่าง , ป้ายช่ือ
ผกั , ตะกร้า , จาน-ชาม , ชอ้น-ส้อม , เคร่ืองครัวจ าลอง , เคาเตอร์ประกอบอาหาร , ผา้กนัเป้ือน , ตวัต่อ , 
บล็อกโฟมญี่ปุ่ น , ถุงพลาสติก , ถุงกระดาษ , กลอ่งกระดาษ , กล่องโฟม , กระดาษ A4   
 3. นกหวีด 

เพลง ปลกูผกั  (ท านองร าวง  โดยครูดอกไม)้ 
         ปลูกผกั  ปลูกผกั  ปลูกผกั  ท าสวนครัวไม่ตอ้งกลวัอดผกั 
ผกัน้ีมีคุณย่ิงนกั (ซ ้า)  ถา้ใครทานผกั  ก็จกัแข็งแรง 
          ปลูกผกั  ปลูกผกั  ปลูกผกั  ท าสวนครัวนั้นตอ้งมีหลกั 
ปลอดภยั ตอ้งใชปุ้๋ ยหมกั (ซ ้า) ท าสารขจดัแมลง..... 



คุณค่าพระวรสาร  การไตร่ตรอง 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 2 กิจกรรมการบรรจุผัก 

(สัปดาห์ที่ 1 วันท่ี 2 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ผัก)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาท ี
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  ลกัษณะและส่วนประกอบของผกั ผกัมีส่วนประกอบ ล าตน้ กา้น ใบ หัว เปลือก เมล็ด 
ลกัษณะของผกั มีทั้งเป็นแบบหัว แบบราก แบบใบ ผกับางชนิดสามารถลา้งท าความสะอาดแลว้รับประทาน
ไดเ้ลย บางชนิดตอ้งปอกเปลือกออกก่อน   
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

        1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นแบบร่วมมือ การบรรจุผกั 

       2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  
        3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  3.2) การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

             4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการร้องเพลง  เก็บผกั 

             5) ครูผูส้อนและเด็กสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 
             6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นแบบร่วมมือ การบรรจุผกั 

        - ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นแบบร่วมมอื การบรรจุผักให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

              - เด็กอนุบาลร่วมกนัปรึกษา วางแผน  ออกแบบ ตั้งช่ือกลุ่ม วิธีการน าเสนอเก่ียวกบัการ
บรรจุผกั 

- เด็กส ารวจอุปกรณ์พร้อมเลือกอุปกรณ์ที่สนใจมาคนละ 2 ช้ิน ทั้งกลุ่มจะมอีุปกรณ์ 10 ช้ิน 

จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทุกช้ินที่มีให้หมด 
- เมื่อได้ยินเสียงให้สัญญาณนกหวีด 1 คร้ัง ให้เร่ิมปฏิบัติการบรรจุผกั เมื่อได้ยินเสียง

สัญญาณนกหวีด 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที ใชเ้วลา 10 นาที 
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ด้วยวิธีการใดก็ได้ตามที่ได้

ออกแบบไวใ้นขั้นตน้ เช่น ร้องเพลง เล่าประสบการณ์ เล่านิทาน ท่องค าคลอ้งจอง 

       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นแบบร่วมมือ การบรรจุผกั 
       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใช้ค าถามว่า “จากวสัดุที่เด็กๆ น ามา คิดว่าเราจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัการ

เล่นคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมีหนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                    9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 

      10) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นแบบร่วมมือ การบรรจุผกั 



        11) เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่อ  านวยความ

สะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 
       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เดก็ๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นแบบร่วมมือ การบรรจุผกัว่าเป็นไป

ตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การแบ่งปัน  การให้ความร่วมมือ) 

                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท า กิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง เก็บผกั 

 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเล่น (ผกัจ าลอง , เคร่ืองชัง่ ,อุปกรณ์ปลูกผกัจ าลอง , ภาพผกัชนิดต่าง , ป้ายช่ือ
ผกั , ตะกร้า , จาน-ชาม , ชอ้น-ส้อม , เคร่ืองครัวจ าลอง , เคาเตอร์ประกอบอาหาร , ผา้กนัเป้ือน , ตวัต่อ , 
บล็อกโฟมญี่ปุ่ น , ถุงพลาสติก , ถุงกระดาษ , กลอ่งกระดาษ , กล่องโฟม , กระดาษ A4   
 3. นกหวีด 

เพลง เก็บผกั  (แต่งโดย ณสิกาญจน์  ด าริวฒันเศรษฐ์) 
          เก็บ  เก็บ  เก็บ   มาช่วยกนัเก็บผกัที 
เร็วๆ คนดีมาเก็บผกัที  มาเก็บผกักนั 
 
 



คุณค่าพระวรสาร  การไตร่ตรอง 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนท่ี 3 กิจกรรมร้านผักของหนู 

(สัปดาห์ที่ 1 วันท่ี 3 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ผัก)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  รสชาติของผกั ผกัมีหลายรส เช่น รสเปร้ียว รสหวาน รสขม รสฝาด เช่น มะระมีรสขม 
มะนาวมีรสเปร้ียว   
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นแบบร่วมมือ ร้านผกัของ

หนู 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  

          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการท่องค าคลอ้งจอง ผกั 

5) ครูผูส้อนและเด็กสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของค าคลอ้งจอง 
6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นแบบร่วมมือ ร้านผกัของหนู 

        - ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นแบบร่วมมอื ร้านผักของหนูให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

              - เด็กอนุบาลร่วมกนัปรึกษา วางแผน ออกแบบ ตั้งช่ือกลุ่ม วิธีการน าเสนอเก่ียวกบัร้านขาย
ผกัของหนู 

- เด็กส ารวจอุปกรณ์พร้อมเลือกอุปกรณ์ที่สนใจมาคนละ 2 ช้ิน ทั้งกลุ่มจะมอีุปกรณ์ 10 ช้ิน 

จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทุกช้ินที่มีให้หมด 
- เมื่อไดยิ้นเสียงให้สัญญาณนกหวีด 1 คร้ัง ให้เร่ิมปฏิบติัการร้านขายผกั เมื่อไดยิ้นเสียง

สัญญาณนกหวีด 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที ใชเ้วลา 10 นาที 
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ด้วยวิธีการใดก็ได้ตามที่ได้

ออกแบบไวใ้นขั้นตน้ เช่น ร้องเพลง เล่าประสบการณ์ เล่านิทาน ท่องค าคลอ้งจอง 

       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นแบบร่วมมือ ร้านผกัของหนู 
       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใช้ค าถามว่า “จากวสัดุที่เด็กๆ น ามา คิดว่าเราจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัการ

เล่นคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมีหนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี”  

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 

      10) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นแบบร่วมมือ ร้านผกัของหนู 



        11) เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่อ  านวยความ

สะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 
       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลได้มีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นแบบร่วมมือ ร้านผกัของหนูว่า

เป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การให้ความร่วมมือ) 

                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. ค าคลอ้งจอง ผกั 
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเล่น (ผกัจ าลอง , เคร่ืองชัง่ ,อุปกรณ์ปลูกผกัจ าลอง , ภาพผกัชนิดต่าง , ป้ายช่ือ
ผกั , ตะกร้า , จาน-ชาม , ชอ้น-ส้อม , เคร่ืองครัวจ าลอง , เคาเตอร์ประกอบอาหาร , ผา้กนัเป้ือน , ตวัต่อ , 
บล็อกโฟมญี่ปุ่ น , ถุงพลาสติก , ถุงกระดาษ , กลอ่งกระดาษ , กล่องโฟม , กระดาษ A4   
 3. นกหวีด 

ค าคล้องจอง ผกั   (แต่งโดย บุษผา  เรืองรอง) 
          ตน้หอม  น้ีดี ช่ือน้ีคือผกั 
แตงกวา  แฟงฟัก  ถัว่ฝักยาว ยาว 
มะเขือ  สะอาด  ผกักาด  กา้นขาว 
ของกิน หวานคาว นอ้งสาว  ใชผ้กั 



คุณค่าพระวรสาร  การไตร่ตรอง 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 4 กิจกรรมร้านอาหารจากผัก 

(สัปดาห์ที่ 1 วันท่ี 4 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ผัก)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  ประโยชน์ของผกั ผกัเป็นอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยท าให้กระดูกและ
ฟันแข็งแรง ช่วยให้ระบบขบัถ่ายท างานปกติ ผิวพรรณดี ผกัมีคุณค่าทางอาหารให้แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่
ส าคญัต่อร่างกาย   
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นแบบร่วมมือ ร้านอาหาร

จากผกั 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  



          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  3.2) เด็กแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการเพลง  กินผกักนัเถอะเรา  
5) ครูผูส้อนและเด็กสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 

6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นแบบร่วมมือ ร้านอาหารจากผกั 

        - ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นแบบร่วมมอื ร้านอาหารจากผัก ให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

              - เด็กอนุบาลร่วมกนัปรึกษา วางแผน  ออกแบบ ตั้งช่ือกลุ่ม วิธีการน าเสนอเก่ียวกบัอาหาร

ที่ท าจากผกั 

- เด็กส ารวจอุปกรณ์พร้อมเลือกอุปกรณ์ที่สนใจมาคนละ 2 ช้ิน ทั้งกลุ่มจะมอีุปกรณ์ 10 ช้ิน 
จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทุกช้ินที่มีให้หมด 

- เมื่อไดยิ้นเสียงให้สัญญาณนกหวีด 1 คร้ัง ให้เร่ิมปฏิบติัการอาหารจานผกั เมื่อไดยิ้นเสียง
สัญญาณนกหวีด 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที ใชเ้วลา 10 นาที 

- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ด้วยวิธีการใดก็ได้ตามที่ได้

ออกแบบไวใ้นขั้นตน้ เช่น ร้องเพลง เล่าประสบการณ์ เล่านิทาน ท่องค าคลอ้งจอง 
       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นแบบร่วมมือ ร้านอาหารจากผกั 

       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล

ช่วยกนัวางแผน โดยครูใช้ค าถามว่า “จากวสัดุที่เด็กๆ น ามา คิดว่าเราจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัการ

เล่นคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมีหนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 



      10) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นแบบร่วมมือ ร้านอาหารจากผกั 

        11) เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่อ  านวยความ
สะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 
       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นแบบร่วมมือ ร้านอาหารจากผกัว่า
เป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ
กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 

     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม

เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การแบ่งปัน) 
                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง  กินผกักนัเถอะเรา  
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเล่น (ผกัจ าลอง , เคร่ืองชัง่ ,อุปกรณ์ปลูกผกัจ าลอง , ภาพผกัชนิดต่าง , ป้ายช่ือ
ผกั , ตะกร้า , จาน-ชาม , ชอ้น-ส้อม , เคร่ืองครัวจ าลอง , เคาเตอร์ประกอบอาหาร , ผา้กนัเป้ือน , ตวัต่อ , 
บล็อกโฟมญี่ปุ่ น , ถุงพลาสติก , ถุงกระดาษ , กลอ่งกระดาษ , กล่องโฟม , กระดาษ A4   
 3. นกหวีด 

เพลง กินผกักนัเถอะเรา  (ผูแ้ต่ง อ.ศรีนวล รัตนสุวรรณ) 
          กินผกักนัเถอะเรา บวบ ถัว่ฝักยาว ผกักาดขาว แตงกวา  

คะนา้ กวางตุง้ ผกับุง้ โหระพา มะเขือเทศสีดา ฟักทอง กระหล ่าปล ี

 
 



คุณค่าพระวรสาร  การไตร่ตรอง 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 5 กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนู 

(สัปดาห์ที่ 2 วันท่ี 1 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้สัตว์)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  สัตวป์ระเภทต่างๆ สัตวม์ี 2 ประเภทสัตวบ์ก สัตวน์ ้า แบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น สัตว์
เลี้ยงลูกดว้ยนมและสัตวท์ี่ออกลูกเป็นไขอ่อกลูกเป็นตวั สัตวเ์ลื้อยคาน สัตวป่์า สัตวเ์ลี้ยง สัตวม์าชนิดเลี้ยงไว้
ใชง้านและเป็นอาหาร  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท าศิลปะแบบร่วมมือ อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงั

ขยะสัตวข์องหนู 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  



          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

3.1) เด็กแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการทายปริศนาค าทายเก่ียวกบัสัตว ์ 
 - อะไรเอ่ยตวัใหญ่เท่าฟ้า มีขาส่ีขา มีงวง มีงา ตาเล็กนิดเดียว (ชา้ง) 

 - อะไรเอ่ยไถนาวนเวียน ลากเกวียนไปมา เมื่อถึงเวลาชอบหาปลกันอน (ควาย) 

 - อะไรเอ่ยขนขาวฟูฟู ใบหูเรียวยาว ตวัเล็กนิดเดียว เคี้ยวกินแครอท (กระต่าย) 
5) สนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาของปริศนาค าทาย 

7) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการท าศิลปะแบบร่วมมือ ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

- ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์และวสัดุในการท าศิลปะแบบร่วมมือ ประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของ

หนูให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

- เด็กอนุบาลส ารวจอุปกรณ์พร้อมเลอืกอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวางแผนประดิษฐ์ถงัขยะสัตว์
ของหนู 

              - เด็กอนุบาลร่วมกนัปรึกษา วางแผน ออกแบบการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูของแต่

และกลุม่ 
 - เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 1 คร้ัง ให้เร่ิมลงมือเลือกอุปกรณ์เพ่ือปฏิบติัการออกแบบ 

เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที แต่ละกลุม่ช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ใช้เวลา 10 นาที 

 - สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอผลงานการออกแบบประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูของกลุ่ม

ตนเอง 
       6) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัท าศิลปะแบบร่วมมือ  



       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ครูกระตุ้นให้เด็กอนุบาลช่วยกันวางแผน โดยครูใช้
ค าถามว่า “จากวสัดุที่มีเด็กๆ คิดว่าเราจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการศิลปะในคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมี

หนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการท างานศิลปะแบบร่วมมืออีกคร้ัง 

      10) เด็กอนุบาลเร่ิมออกแบบการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

      11) เด็กอนุบาลท างานศิลปะแบบร่วมมอืตามเป้าหมายที่ไดต้กลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่
อ  านวยความสะดวกในการท าศิลปะแบบร่วมมอื และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้
ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการออกแบบประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูตามที่ได้

วางแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนในการวางแผนประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์อง
หนูว่าเป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การแบ่งปัน  การให้ความร่วมมือ) 

                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 

 



ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. ปริศนาค าทายเก่ียวกบัสัตว ์
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์โมบายดอกไม ้(สีน ้า , สีไม ้, สีเทียน , พู่กนั , จานสี, น ้า , ดินสอ , 
ยางลบ , กาว , กรรไกร , กระดาษวาดเขียนเล่มใหญ่ , กระดาษสีโปสเตอร์ , กระดาษ A4  , เชือก , ลวด , 
หลอด , ลูกปัด) 
 3. กระด่ิง 

ปริศนาค าทาย เก่ียวกบัสัตว ์  (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 

                     - อะไรเอ่ยตวัใหญ่เท่าฟ้า มีขาส่ีขา มีงวง มีงา ตาเล็กนิดเดียว (ชา้ง) 
 - อะไรเอ่ยไถนาวนเวียน ลากเกวียนไปมา เมื่อถึงเวลาชอบหาปลกันอน (ควาย) 

 - อะไรเอ่ยขนขาวฟูฟู ใบหูเรียวยาว ตวัเล็กนิดเดียว เคี้ยวกินแครอท (กระต่าย) 

คุณค่าพระวรสาร  การไตร่ตรอง 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 6 กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนู 

(สัปดาห์ที่ 2 วันท่ี 2 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้สัตว์)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  สัตวบ์ก อาศยัอยูบ่นบก เคลื่อนที่ดว้ยการเดินหรือว่ิงจะมีรอยเทา้ตามลกัษณะเทา้ของสัตว์
ชนิดนั้นๆ สัตวบ์างชนิดมีรอยเทา้เหมือนกนัหรือคลา้ยกนั บางชนิดมีรอยเทา้ขนาดใหญ่ บางชนิดมีรอยเทา้
ขนาดเล็กและมีลกัษณะที่แตกต่างกนั  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท าศิลปะแบบร่วมมือ อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงั

ขยะสัตวข์องหนู 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  



          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  3.2) เด็กแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัร้องเพลง ชา้ง 
5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 

6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการท าศิลปะแบบร่วมมือ ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

 - เด็กอนุบาลและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการออกแบบการประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนู

ของละกลุ่ม 

- ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์และวิธีการใชอุ้ปกรณแ์ต่ละชนิดในการท าศิลปะแบบร่วมมือ 

ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูให้เด็กอนุบาลรู้จกั 
- เด็กอนุบาลเลอืกอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูตามที่กลุ่มไดอ้อกแบบ

และวางแผนไว ้
 - เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 1 คร้ัง ให้เร่ิมออกมาเลือกอุปกรณ์เพ่ือในการประดิษฐ์ถงั

ขยะสัตวข์องหนู เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที แต่ละกลุ่มช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์

และตรวจสอบความเรียบร้อย ใช้เวลา 10 นาที 
 - สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอผลงานการเลือกอุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์อง

หนูของกลุ่มตนเอง 
       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัท าศิลปะแบบร่วมมือ  

       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ครูกระตุ้นให้เด็กอนุบาลช่วยกันวางแผน โดยครูใช้
ค าถามว่า “จากวสัดุที่มีเด็กๆ คิดว่าเราจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการศิลปะในคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมี

หนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 



ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการท างานศิลปะแบบร่วมมืออีกคร้ัง 
      10) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มออกมาเลือกอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

      11) เด็กอนุบาลท างานศิลปะแบบร่วมมอืตามเป้าหมายที่ไดต้กลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการท าศิลปะแบบร่วมมอื และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 
       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการเลือกอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์อง
หนู ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนในการเลือกอุปกรณ์ประดิษฐ์ถงัขยะสัตว์

ของหนู ว่าเป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ
กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 

     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม

เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การแบ่งปัน) 
                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง ชา้ง 
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์โมบายดอกไม ้(สีน ้า , สีไม ้, สีเทียน , พู่กนั , จานสี, น ้า , ดินสอ , 
ยางลบ , กาว , กรรไกร , กระดาษวาดเขียนเล่มใหญ่ , กระดาษสีโปสเตอร์ , กระดาษ A4  , เชือก , ลวด , 
หลอด , ลูกปัด) 
 3. กระด่ิง 



เพลง ชา้ง  (ผูแ้ต่ง คุณหญิงช้ืน ศิลปบรรเลง) 
          ชา้ง ชา้ง ชา้ง           หนูรู้จกัชา้งหรือเปล่า 
ชา้งมนัตวัโตไม่เบา       จมูกมนัยาวเรียกว่างวง 
สองเขี้ยวขา้งงวงเรียกว่างา     มีหูมีตาหางยาว 
 
คุณค่าพระวรสาร  การงาน 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 7 กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนู 

(สัปดาห์ที่ 2 วันท่ี 3 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้สัตว์)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  สัตวน์ ้า คือ สัตวท์ี่ด  ารงชีวิตอยูใ่นน ้ามีหลายชนิด เช่น ปู ปลา กุง้ หอย บางชนิดน ามา
ประกอบเป็นอาหารและบางชนิดน าไปเลี้ยงไวดู้เล่น  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท าศิลปะแบบร่วมมือ อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงั

ขยะสัตวข์องหนู 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  

         3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัร้องเพลง ทะเลแสนงาม 

5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 
6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการท าศิลปะแบบร่วมมือ ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

 - เด็กอนุบาลและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัเลือกอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของ

หนูของแต่ละกลุ่ม 

- ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์และวิธีการใชอุ้ปกรณแ์ต่ละชนิดในการท าศิลปะแบบร่วมมือ 

ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูให้เด็กอนุบาลรู้จกั 
- เด็กอนุบาลน าอุปกรณ์ที่ไดเ้ลือกไวม้าประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู ตามที่กลุ่มได้

ออกแบบและวางแผนไว ้

 - เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 1 คร้ัง ให้เร่ิมลงมือประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู เมื่อไดยิ้น
เสียงสัญญาณกระด่ิง 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที แต่ละกลุม่ช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์และตรวจสอบความ

เรียบร้อย ใชเ้วลา 10 นาที 

 - สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอผลงานการเลือกอุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์อง
หนูของกลุ่มตนเอง 

       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัท าศิลปะแบบร่วมมือ  
       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ครูกระตุ้นให้เด็กอนุบาลช่วยกันวางแผน โดยครูใช้

ค าถามว่า “จากวสัดุที่มีเด็กๆ คิดว่าเราจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการศิลปะในคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมี
หนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

 



ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการท างานศิลปะแบบร่วมมืออีกคร้ัง 
      10) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มเร่ิมลงมือประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

      11) เด็กอนุบาลท างานศิลปะแบบร่วมมอืตามเป้าหมายที่ไดต้กลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการท าศิลปะแบบร่วมมอื และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 
       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนในการประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนูว่า
เป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม

เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การให้ความร่วมมือ) 

                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง ทะเลแสนงาม   
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์โมบายดอกไม ้(สีน ้า , สีไม ้, สีเทียน , พู่กนั , จานสี, น ้า , ดินสอ , 
ยางลบ , กาว , กรรไกร , กระดาษวาดเขียนเล่มใหญ่ , กระดาษสีโปสเตอร์ , กระดาษ A4  , เชือก , ลวด , 
หลอด , ลูกปัด) 
 3. กระด่ิง 

 



เพลง  ทะเลแสนงาม  (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
          โอท้ะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยูใ่นทะเล 

หาดทรายงามเห็นปู    ดูซิดูหมู่ปลา 

กุง้ หอย นานา     อยูใ่นทอ้งทะเล (ซ ้า)  

คุณค่าพระวรสาร  การงาน 
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 8 กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนู 

(สัปดาห์ที่ 2 วันท่ี 4 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้สัตว์)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อผูอ้ื่น
ไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  สัตวม์ีพิษ คือ สัตวท์ี่ดุร้ายอาศยัอยูใ่นป่าและสถานที่รก สัตวท์ี่เป็นอนัตรายต่อคน คือ งู 
แมงป่อง แตน ผ้ึง ตะขาบ เป็นตน้  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท าศิลปะแบบร่วมมือ อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ถงั

ขยะสัตวข์องหนู 
         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  

          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อ
ผูอ้ื่นไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรม 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัร้องเพลง งู 

5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 
6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการท าศิลปะแบบร่วมมือ ประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนู 

 - เด็กอนุบาลและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนูของละกลุ่ม 

- ครูผูส้อนแนะน าประโยชน์ของถงัขยะแต่ละประเภทและวิธีการจดัวางไวใ้นสถานที่ต่างๆ
ให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

- เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอการเลือกประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูและการน าไปใช้

ประโยชน์ตามที่กลุ่มไดอ้อกแบบและวางแผนไว ้
 - เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 1 คร้ัง ให้เร่ิมน าเสนอการเลือกประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์อง

หนูและการน าไปใชป้ระโยชน์ เมื่อไดยิ้นเสียงสัญญาณกระด่ิง 2 คร้ัง ให้หยดุปฏิบติัทนัที และให้กลุ่มต่อไป
น าเสนอจนครบทุกกลุม่ ใชเ้วลา 10 นาที 

 - สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอน าเสนอการเลือกประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูและการ

น าไปใชป้ระโยชน์ของกลุ่มตนเอง 
       7) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนร่วมกนัท าศิลปะแบบร่วมมือ  

       8) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ครูกระตุ้นให้เด็กอนุบาลช่วยกันวางแผน โดยครูใช้

ค าถามว่า “จากวสัดุที่มีเด็กๆ คิดว่าเราจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการศิลปะในคร้ังน้ีอยา่งไร”  “ใครมี

หนา้ที่ท าอะไรบา้งในการท างานร่วมกนัคร้ังน้ี” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                    9) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการท างานศิลปะแบบร่วมมืออีกคร้ัง 



      10) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มเร่ิมน าเสนอการเลือกประดิษฐ์ถงัขยะสัตวข์องหนูและการน าไปใช้

ประโยชน์ 
      11) เด็กอนุบาลท างานศิลปะแบบร่วมมอืตามเป้าหมายที่ไดต้กลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการท าศิลปะแบบร่วมมอื และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

       12) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้
ค าถามว่า “เด็กๆ คิดว่าเราจะแกไ้ขสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

       13) เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการเลือกประดิษฐ์ถังขยะสัตว์ของหนูและการ

น าไปใชป้ระโยชน์ตามที่ไดว้างแผนไว ้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนในการน าเสนอการเลือกประดิษฐ์ถงัขยะ
สัตวข์องหนูและการน าไปใชป้ระโยชน์ว่าเป็นไปตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม

เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การปลอบโยน  การให้ความร่วมมือ) 

                 18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง งู 
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์โมบายดอกไม ้(สีน ้า , สีไม ้, สีเทียน , พู่กนั , จานสี, น ้า , ดินสอ , 
ยางลบ , กาว , กรรไกร , กระดาษวาดเขียนเล่มใหญ่ , กระดาษสีโปสเตอร์ , กระดาษ A4  , เชือก , ลวด , 
หลอด , ลูกปัด) 
 3. กระด่ิง 

 
 



เพลง งู (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 

มอง มอง เห็นอยู ่ โอ่นัน่ไง (ซ ้า) 

เราเดินหนี เดินหน้ีไปให้ไกลงู         งูลงรู(ซ ้า) 

คุณค่าพระวรสาร  การงาน 

 

การประเมิน 

  1. สังเกตพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 9 กิจกรรมเกมเก้าอีด้นตรี  

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้การส่ือสาร)  

 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัที่_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อผูอ้ื่น
ไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  วิทย ุเป็นเคร่ืองมือส่ือสารที่เรารับข่าวสาร โดยการฟังเสียง  เพื่อความรู้เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน เช่น ฟังข่าว ฟังเพลง  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นเกมเกา้อี้ดนตรี 

         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 10 คน ทั้งหมด 3 กลุ่ม  
          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

  3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 



  3.2) เด็กปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อ
ผูอ้ื่นไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรม 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการท่องค าคลอ้งจอง วิทย ุ 

5) ครูผูส้อนและเด็กสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของค าคลอ้งจอง 

6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นเกมเก้าอีด้นตรี  

      - เด็กอนุบาลแต่ละกลุ่มน าเกา้อี้วางเรียงเป็นรูปวงกลม 
- ให้เด็กอนุบาลยืนประจ าที่เกา้อี้ของตนเอง เมื่อไดยิ้นเสียงเพลงให้เด็กอนุบาลเตน้พร้อม

กบัเดินเป็นวงกลมไปเร่ือยๆ  เมื่อเพลงจบให้เด็กทุกคนนัง่บนเกา้อี้  

- ครูผูส้อนจะน าเกา้อี้ออกคร้ังละ 1 ตวัต่อกลุ่ม  
- เล่นแบบน้ีไปเร่ือยๆ  ถา้เด็กอนุบาลกลุ่มไหนสามารถนัง่อยูบ่นเกา้อี้ไดม้ากที่สุด 

           7) ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นเกมเกา้อี้ดนตรีให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

       8) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นเกมเกา้อี้ดนตรี 
       9) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใชค้ าถามว่า “ใครท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้กลุ่ม”  “ใครมีหนา้ที่จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ

เล่นบา้ง” ใชเ้วลา 10 นาที 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   10) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 

      11) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นเกมเกา้อี้ดนตรี 
        12) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

       13) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้
ค าถามว่า “เด็กๆมีวิธีการอยา่งไรที่จะท าให้สมาชิกทุกคนนัง่อยูบ่นเกา้อี้” 

 

 



ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

      14) เด็กอนุบาลได้มีการร่วมมือกันตรวจสอบขั้นตอนการเล่นเกา้อี้ดนตรี ว่าเป็นไปตามที่ได้
วางแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 

      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การปลอบโยน) 

                  18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. ค าคลอ้งจอง วิทย ุ 
 2. เกา้อี้พลาสติก   จ านวน 30 ตวั 

 3. วิทยุ 
ค าคล้องจอง  วิทย ุ (ณสิกาญจน์  ด าริวฒันเศรษฐ์) 

วิทย ุ วิทย ุ วิทยุ 
หนูฟังวิทยส่ืุอสาร 
ส่งเสียงถึงคนฟังให้ช่ืนบาน 
ไดยิ้ม้หวานฉ ่าเมื่อฟังวิทย ุ

คุณค่าพระวรสาร  สันต ิ
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 10 กิจกรรมเกมหนังสือพิมพ์หรรษา 

(สัปดาห์ที่ 3 วันท่ี 2 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้การส่ือสาร)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อผูอ้ื่น
ไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  หนงัสือพิมพ ์เป็นส่ิงตีพิมพท์ี่เก่ียวกบัข่าวสารประจ าวนัและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุก
วนั เช่น ข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง ข่าวประจ าวนั โฆษณาสินคา้งต่างๆ   
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นเกมหนงัสือพิมพห์รรษา 

         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  
          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



   3.1) เด็กปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อ
ผูอ้ื่นไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรม 
  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 

และลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ

คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการท่องค าคลอ้งจอง การส่ือสารยอ่โลก  

5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของค าคลอ้งจอง 

6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นเกมหนังสือพิมพ์หรรษา 

      - ครูผูส้อนแจกหนงัสือพิมพใ์ห้แต่ละกลุ่มกลุ่มละ 1 คู่ 
 - เมื่อไดยิ้นเสียงเพลงให้ทุกคนเดินวนรอบหนงัสือพิมพ ์

- เมื่อปิดเพลงให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเขา้ไปยืนอยูใ่นหนงัสือพิมพ ์เมื่อเปิดเพลงอีกคร้ังให้

พบัหนงัสือพิมพเ์ขา้ไปคร่ึงแผ่น เพลงหยดุให้สมาชิกทุกคนเขา้ไปยืนเช่นเดิม ให้สมาชิกร่วมกนัหา
วิธียืนอยูใ่นหนงัสือพิมพใ์ห้ไดทุ้กคน เล่นแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนเหลือหนงัสือพิมพข์นาดเล็กที่สุดและ

สมาชิกทุกคนสามารถยืนไดยื้นอยูบ่นหนงัสือพิมพไ์ดทุ้กคน 
7) ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นเกมหนงัสือพิมพห์รรษาให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

8) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นเกมหนงัสือพิมพห์รรษา 

        9) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงัก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล

ช่วยกนัวางแผน โดยครูใชค้ าถามว่า “ใครท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้กลุ่ม”  “ใครมีหนา้ที่จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ

เล่นบา้ง” “มีวิธีการยืนอยา่งไรที่จะให้สมาชิกทุกคนอยูบ่นหนงัสือพิมพไ์ด”้ 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                  10) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 
    11) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นเกมหนงัสือพิมพห์รรษา 

      12) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 



       13) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆมีวิธีการอยา่งไรที่จะท าให้สมาชิกทุกคนนัง่อยูบ่นหนงัสือพิมพ”์ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

        14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นหนังสือพิมพห์รรษา ว่าเป็นไป

ตามที่ไดว้างแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
        15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกนัวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ไดจ้ากการปฏิบัติ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 

       16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

       17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การปลอบโยน  การให้ความร่วมมือ) 

                    18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. ค าคลอ้งจอง การส่ือสารยอ่โลก  
 2. หนงัสือพิมพ ์

 3. เคร่ืองเสียง 

ค าคล้องจอง  การส่ือสารยอ่โลก (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
      วิทย ุทีวี  อีกมีจดหมาย  
หนงัสือพิมพท์ั้งหลาย  ช่วยคลายกงัขา  
เหตุการณ์ทุกแห่ง   รู้แจง้ใจนา  
ส่ือสารนั้นหนา       ยอ่ โลกเราเอย 

คุณค่าพระวรสาร  สันต ิ
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 

 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 11 กิจกรรมเกมข้ามแม่น ้าพิษ 

(สัปดาห์ที่ 3 วันท่ี 3 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้การส่ือสาร)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อผูอ้ื่น
ไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 
  2. การให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง และ
ลงมือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  โทรศพัท ์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารที่ติดต่อพูดคุยกนัไดส้ะดวกและรวดเร็วที่สุด เมื่ออยูค่นละ
สถานที่ซ่ึงมีโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทม์ือถือ โทรศพัทส์าธารณะ  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

          1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นเกมขา้มแม่น ้าพิษ 

         2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  
          3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กปลอบโยนผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา โอบกอด สัมผสั จบัมือ เมื่อ
ผูอ้ื่นไม่สบายใจ พูดให้ก าลงัใจหรือตอ้งการก าลงัใจ พูดชมเชยเมื่อผูอ้ื่นประสบความส าเร็จในการ
ท ากิจกรรม 

  3.2) เด็กให้ความร่วมมือดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
และลงมอืท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนตามที่ก  าหนดไวร่้วมกนั รับฟังเพื่อนและครู และสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการร้องเพลง โทรศพัท ์ 

5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของเพลง 

6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นเกมข้ามแม่น ้าพิษ 

        - มีเส้นเทปกาว 2 เส้นแปะที่พ้ืน ห่างกนัแทนว่าเป็นแม่น ้าที่มีพิษ  
- แจกกระดาษแทนว่าเป็นกอ้นหินที่จะใชใ้นการขา้มแม่น ้าไปได ้แจกให้เท่าจ านวนกา้ว

ยาวๆ ครูผูส้อนลองกา้วดูก่อนเตรียมกิจกรรม เช่น 4-6 กา้วยาวๆ จึงจะขา้มได ้ 
- ห้ามเทา้หรืออวยัวะของสมาชิกโดนน ้าจะพิการใชไ้ม่ไดอ้ีก  
- ขณะขา้มอวยัวะของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มทกุคนตอ้งอยูติ่ดกนัตลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมขา้มจน

ขา้มเสร็จ  เช่น มือจบักนั ตวัติดกนั ก็ได ้ถา้อวยัวะไม่ติดกนัแมเ้พื่อนสมาชิกบางคนจะขา้มไป
แลว้แต่ยงัไม่เสร็จทุกคน ก็ตอ้งเร่ิมขา้มใหม่   

- สมาชิกทุกคนตอ้งพากนักา้วขา้มไปทุกคนไม่ให้ทิ้งใครไว ้ 
- กอ้นหินที่ขา้มแม่น ้าห้ามวางทิ้งไวเ้พราะจะลอยไปหรือมีจระเข ้(ครูผูส้อน) มาคาบไป ให้

สมาชิกรักษาไวใ้ห้ดี ใชเ้วลา 10 นาที 
 7) ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นเกมขา้มแม่น ้าพิษให้เด็กอนุบาลรู้จกั 
8) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นเกมขา้มแม่น ้าพิษ 

         9) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใชค้ าถามว่า “ใครท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้กลุ่ม”  “ใครมีหนา้ที่จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ

เล่นบา้ง” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                   10) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 



       11) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นเกมขา้มแม่น ้าพิษ 

          12) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท า
หนา้ที่อ  านวยความสะดวกในการเล่น และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

         13) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกนั โดยใช้

ค าถามว่า “เด็กๆมีวิธีการอยา่งไรที่จะท าให้สมาชิกทุกคนขา้มแม่น ้าไปไดทุ้กคนโดยไม่ให้โดนน ้า” 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   

          14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นขา้มแมน่ ้าพิษ ว่าเป็นไปตามที่ได้

วางแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
          15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกนัวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ไดจ้ากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 
         16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

          17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การปลอบโยน  การให้ความร่วมมือ) 

                     18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง โทรศพัท์  
 2. เทปกาวสีแดง 

 3. กระดาษหนงัสือพิมพ ์

เพลง  โทรศัพท์ (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
 

โทรศพัทเ์คร่ืองมือส่ือสาร   ส่งสัญญาณไปทัว่แดนไทย 

ไม่ว่าจะอยูใ่กลห้รือไกล  (ซ ้า) โทรศพัทก์็ส่ือกนัไดทุ้กเวลา (ซ ้า) 
คุณค่าพระวรสาร  สันต ิ
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการปลอบโยนของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของเด็กอนุบาล 



แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แผนที่ 12 กิจกรรมเกมนักสืบจิ๋ว  

(สัปดาห์ที่ 3 วันท่ี 4 โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้การส่ือสาร)  
 เกมนันทนาการ   เล่นแบบร่วมมือ  ศิลปะแบบร่วมมือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที 
วนัท่ี_____เดือน________________ พ.ศ. __________ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 
สาระการเรียนรู้ 
 ประสบการณ์ส าคัญ 
  1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  2. การแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 
  3. อื่นๆ เช่น การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาในการเล่น  
 สาระที่ควรรู้ 
  โทรทศัน์ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารที่เราสามารถมองเห็นทั้งภาพและฟังเสียงในการรับความรู้
ต่างๆ ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ที่เกิดขึ้น เช่นดูข่าว ดูละคร สารคดี ความบนัเทิงต่างๆ ไดท้นัต่อ
เหตุการณ์  
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม  

        1) ครูผูส้อนจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการเล่น อุปกรณ์ส าหรับเล่นเกมนกัสืบจ๋ิว 

       2) เด็กอนุบาลเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจ โดยก าหนดสมาชิกจ านวน 6 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม  
        3) ครูผูส้อนบอกจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 



3.1) เด็กช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา ให้การช่วยเหลือครูหรือเพื่อนใน
การท าส่ิงต่างๆ เช่น ช่วยยกของ ช่วยเก็บของเล่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ และดูแลความสะอาดหลงัจากท า
กิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เด็กให้ค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะง่ายๆ แก่เพ่ือน 
  3.2) เด็กแบ่งปันผูอ้ื่นดว้ยการลงมือกระท าและดว้ยวาจา สามารถแบ่งปันของส่วนรวม เช่น 
ให้ของเล่น ให้วสัดุ อุปกรณ์ เมื่อเขา้ใจว่าเพื่อนหรือผูอ้ื่นตอ้งการ  บอกความตอ้งการและรอคอยเพื่อใชข้อง
เล่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่อจากเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอน  

             4) ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการท่องค าคลอ้งจอง  

             5) ครูผูส้อนและเด็กอนุบาลสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัเน้ือหาของค าคลอ้งจอง 

             6) ครูผูส้อนอธิบายขั้นตอนในการเล่นเกมนักสืบจ๋ิว 

      - ครูผูส้อนแจกใบงานที่จะให้นกัสืบจ๋ิวใชเ้ป็นขอ้มูลในการสืบ 

- สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผน เขียนแผนที่การเดินทางส าหรับไปสืบ 
- ลงมือสืบกลุ่มใดปฏิบติัภารกิจส าเร็จ กลุ่มนั้นถือว่าชนะ   

       7) ครูผูส้อนแนะน าอุปกรณ์ในการเล่นเกมนกัสืบจ๋ิวให้เด็กอนุบาลรู้จกั 

       8) เด็กอนุบาลและครูผูส้อนเล่นเกมนกัสืบจ๋ิว 
       9) ครูผูส้อนให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง เป้าหมาย วางแผนหน้าที่ของสมาชิกใน

กลุ่ม ปรึกษาถึงวิธีการเล่นและการท างานแบบร่วมมือรวมพลงั ก่อนการเล่นเกม ครูกระตุน้ให้เด็กอนุบาล
ช่วยกนัวางแผน โดยครูใชค้ าถามว่า “ใครท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้กลุ่ม”  “ใครมีหนา้ที่จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ

เล่นบา้ง” 

ขั้นที่ 3 ท ากิจกรรม  

                  10) สมาชิกในกลุ่มทบทวนเป้าหมายในการเล่นและการท างานร่วมกนัอีกคร้ัง 

     11) เด็กอนุบาลเร่ิมเล่นเกมนกัสืบจ๋ิว 
       12) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลเล่นเกมร่วมกนัตามเป้าหมายที่เด็กตกลงร่วมกนั ครูผูส้อนท าหนา้ที่

อ  านวยความสะดวกในการเล่นเกม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กอนุบาลตอ้งการ 

      13) ครูผูส้อนกระตุน้ให้เด็กอนุบาลร่วมกนัหาวิธีแกปั้ญหาในการท างานกลุ่มร่วมกัน โดยใช้
ค าถามว่า “เด็กๆ มีวิธีการสืบอยา่งไร”  

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน   



      14) เด็กอนุบาลไดม้ีการร่วมมือกนัตรวจสอบขั้นตอนการเล่นเกมนักสืบจ๋ิวว่าเป็นไปตามที่ได้

วางแผนหรือไม่ มีขั้นตอนใดที่ตอ้งปรับปรุงบา้ง 
      15) ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทั้งความรู้ที่ไดแ้ละประสบการณ์จากการท างานกลุ่มพร้อมกบัระดมความคิดร่วมกนั 

     16) ครูผูส้อนให้เด็กอนุบาลร่วมกนัประเมินว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวใ้นแต่ละขอ้  

ขั้นที่ 5 สรุปผลและน าไปใช้ 

      17) เด็กอนุบาลระดมความคิดและสรุปผลของการท ากิจกรรมว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตาม

เป้าหมาย เพราะเหตุใด (การช่วยเหลือ  การแบ่งปัน) 
                 18) เด็กอนุบาลบอกความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมและสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

ส่ือวัสดอุุปกรณ์ 

 1. เพลง กระซิบ  
 2. ใบงานนกัสืบจ๋ิว(ภาพโทรศพัทส์าธารณะ , ภาพหนงัสือพิมพ ์, ภาพโทรทศัน์ , ภาพวิทย ุ,ภาพ
คอมพิวเตอร์) 
 3. กระดาษโปสเตอร์ 

ค าคล้องจอง โทรทัศน์ (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
   บา้นฉันมีโทรทศัน์ กะทดัรัดทีวีสี  
ฉันดูรายการดี  มีประโยชน์โทษไม่มี 

คุณค่าพระวรสาร  สันต ิ
 
การประเมิน 
  1. สังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กอนุบาล 
 2. สังเกตพฤติกรรมการแบ่งปันของเด็กอนุบาล 

 

 

 

 

 

 


