
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 3 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต 1 

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 6 มกราคม 2564 

วันที่ หน่วย เรื่อง 

กิจกรรม 
1.กิจกรรม

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

2. กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 

3. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

 
8.30 น. 9.00 น 10.00 น. 

28 ธันวาคม 
2563 

วันขึ้นปีใหม่ ความสำคัญของ
วันขึ้นปีใหม่ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- เด็ก ๆ ทำการ์ด
อวยพรปีใหม่ 
- เด็ก ๆ ดูคลิป
การสอนทำการ์ด
จากคุณครู 
- ส่งผลงานโดย
การถ่ายภาพ ส่ง
มาทางไลน์กลุ่ม
ของห้องเรียน 
 

- เด็กรับชมนิทานวันปี
ใหม่ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=LCfc
ZH-ymY0 
- ตอบคำถามท้ายนิทาน 
   เด็ก ๆ อยากมอบ
ของขวัญอะไรในวันปี
ใหม่ มอบให้กับใคร 
เพราะอะไร  
- ให้เด็ก ๆ ส่งคำตอบ
โดยการ ถ่ายคลิปวิดีโอ 
ส่งมาทางไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 

29 ธันวาคม 
2563 

วันขึ้นปีใหม่ การปฏิบัติตนวัน
ขึ้นปีใหม่ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- วาดภาพการทำ
กิจกรรมในวันขึ้น
ปีใหม่ 
- ส่งผลงานโดย
การถ่ายภาพ ส่ง
มาทางไลน์กลุ่ม
ของห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

- นิทานสนุกกับกุ๋งก๋ิง 
ตอน สวัสดีปีใหม่ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=dOH
1Hb7UH8A 
- ตอบคำถามท้ายนิทาน 
ในวันปีใหม่เด็ก ๆ อยาก
ไปฉลองปีใหม่ที่ไหน 
และทำอะไรบ้าง 
- ให้เด็ก ๆ ส่งคำตอบ
โดยการ ถ่ายคลิปวิดีโอ 
ส่งมาทางไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 
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วันที่ หน่วย เรื่อง 

กิจกรรม 
1.กิจกรรม

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

2. กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 

3. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

 
8.30 น. 9.00 น 10.00 น. 

30  ธันวาคม 
2563 
 

วันขึ้นปีใหม่ การต่อเติมแบบ
รูปของขวัญแบบ
ต่าง ๆ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- เด็ก ๆ วาด
กล่องของขวัญ
และตกแต่ง
ลวดลายด้วยเศษ
วัสดุเหลือใช้ เช่น 
กระดาษ
หนังสือพิมพ์ 
กระดาษห่อ
ของขวัญ 

- เด็กนำรูปร่าง 
สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม 
วงกลม มาต่อเติมเป็นรูป
ของขวัญในวันปีใหม่ 
- ให้เด็ก ๆ ถ่ายรูป
ผลงาน พร้อมระบุชื่อ
ชิ้นงานและเขียน
บรรยายว่าอยากมอบให้
ใครเพราะอะไร 

4 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

คำขวัญวันเด็ก - เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LuCjSUAaHbo 
 

- เด็ก ๆ วาดสิ่งที่
อยากทำในวันเด็ก 
 

- เด็ก ๆ คัดลายมือคำ
ขวัญวันเด็ก 
- เด็ก ๆ ท่องคำขวัญวัน
เด็ก ถ่ายคลิปวิดีโอ ส่ง
เข้ามาในไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 

5 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

หน้าที่ของเด็ก - เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LuCjSUAaHbo 

- เด็ก ๆ วาดภาพ
หน้าที่ ที่เด็ก ๆ 
รับผิดชอบที่บ้าน 
 

- เด็ก ๆ ถ่ายคลิปวิดีโอ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองที่บ้าน ส่งเข้ามา
ในไลน์กลุ่มของห้องเรียน 
 

6 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

การปฏิบัติต่อครู
และผู้มีพระคุณ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LuCjSUAaHbo 

- เด็ก ๆ วาดภาพ
ตนเอง คุณครู 
และเพ่ือนๆ  
 

- เด็กดคูลิปวดิีโอนิทาน 
เรื่อง ลกูปลาเด็กด ี
- เด็ก ๆ ตอบคำถามท้าย
นิทาน เด็กจะทำตัว
อย่างไรให้เป็นเด็กน่ารัก 
ส่งคำตอบโดยการถ่าย
คลิปวิดีโอส่งเข้ามา
ในไลน์ห้องเรียน 

ลงชื่อ......................................               ลงชื่อ...................................... 

(นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ)          (นางสาลินี  สุขศิริ) 

   หัวหน้าวชิาการปฐมวัย            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



 

ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล 2 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต 1 

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 6 มกราคม 2564 

วันที่ หน่วย เรื่อง 

กิจกรรม 
1.กิจกรรม

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

2. กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 

3. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

 
8.30 น. 9.00 น 10.00 น. 

28 ธันวาคม 
2563 

วันขึ้นปีใหม่ ความสำคัญของ
วันขึ้นปีใหม่ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- เด็ก ๆ ทำการ์ด
อวยพรปีใหม่ 
- เด็ก ๆ ดูคลิป
การสอนทำการ์ด
จากคุณครู 
- ส่งผลงานโดย
การถ่ายภาพ ส่ง
มาทางไลน์กลุ่ม
ของห้องเรียน 
 

- เด็กรับชมนิทานวันปี
ใหม่ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=LCfc
ZH-ymY0 
- ตอบคำถามท้ายนิทาน 
   เด็ก ๆ อยากมอบ
ของขวัญอะไรในวันปี
ใหม่ มอบให้กับใคร 
เพราะอะไร  
- ให้เด็ก ๆ ส่งคำตอบ
โดยการ ถ่ายคลิปวิดีโอ 
ส่งมาทางไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 

29 ธันวาคม 
2563 

วันขึ้นปีใหม่ การปฏิบัติตนวัน
ขึ้นปีใหม่ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- วาดภาพการทำ
กิจกรรมในวันขึ้น
ปีใหม่ 
- ส่งผลงานโดย
การถ่ายภาพ ส่ง
มาทางไลน์กลุ่ม
ของห้องเรียน 
 

- นิทานสนุกกับกุ๋งก๋ิง 
ตอน สวัสดีปีใหม่ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=dOH
1Hb7UH8A 
- ตอบคำถามท้ายนิทาน 
ในวันปีใหม่เด็ก ๆ อยาก
ไปฉลองปีใหม่ที่ไหน 
และทำอะไรบ้าง 
- ให้เด็ก ๆ ส่งคำตอบ
โดยการ ถ่ายคลิปวิดีโอ 
ส่งมาทางไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 
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วันที่ หน่วย เรื่อง 

กิจกรรม 
1.กิจกรรม

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

2. กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

 

3. กิจกรรมเสริม
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8.30 น. 9.00 น 10.00 น. 

30  ธันวาคม 
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วันขึ้นปีใหม่ การต่อเติมแบบ
รูปของขวัญแบบ
ต่าง ๆ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง We Wish You 
A Merry Christmas 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AHo6swQBMGc 
 

- เด็ก ๆ วาด
กล่องของขวัญ
และตกแต่ง
ลวดลายด้วยเศษ
วัสดุเหลือใช้ เช่น 
กระดาษ
หนังสือพิมพ์ 
กระดาษห่อ
ของขวัญ 

- เด็ก ๆ ประดิษฐ์
ของขวัญปีใหม่จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 
- ให้เด็ก ๆ ถ่ายรูป
ผลงาน พร้อมระบุชื่อ
ชิ้นงานและเขียน
บรรยายว่าอยากมอบให้
ใครเพราะอะไร 

4 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

คำขวัญวันเด็ก - เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LuCjSUAaHbo 
 

- เด็ก ๆ วาดภาพ
วันเด็ก ตาม
จินตนาการ 
 

- เด็ก ๆ เขียนคำขวัญวัน
เด็ก(ผู้ปกครองช่วยจับ
มือเขียนได้ค่ะ) 
- เด็ก ๆ ท่องคำขวัญวัน
เด็ก ถ่ายคลิปวิดีโอ ส่ง
เข้ามาในไลน์กลุ่มของ
ห้องเรียน 

5 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

หน้าที่ของเด็ก - เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
https://www.yout
ube.com/watch?v
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- เด็ก ๆ วาดภาพ
หน้าที่ ที่เด็ก ๆ 
รับผิดชอบที่บ้าน 
 

- เด็ก ๆ ถ่ายคลิปวิดีโอ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองที่บ้าน ส่งเข้ามา
ในไลน์กลุ่มของห้องเรียน 
 

6 มกราคม 
2564 

วันเด็กและ
วันครู 

การปฏิบัติต่อครู
และผู้มีพระคุณ 

- เด็กเต้นประกอบ
เพลง หน้าที่เด็ก 
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ube.com/watch?v
=LuCjSUAaHbo 

- เด็ก ๆ วาดภาพ
ตนเอง คุณครู 
และเพ่ือนๆ  
 

- เด็กดคูลิปวดิีโอนิทาน 
เรื่อง ลกูปลาเด็กด ี
- เด็ก ๆ ตอบคำถามท้าย
นิทาน เด็กจะทำตัว
อย่างไรให้เป็นเด็กน่ารัก 
ส่งคำตอบโดยการถ่าย
คลิปวิดีโอส่งเข้ามา
ในไลน์ห้องเรียน 

ลงชื่อ......................................               ลงชื่อ...................................... 

(นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ)          (นางสาลินี  สุขศิริ) 



   หัวหน้าวชิาการปฐมวัย            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 


