
 
 
 

      ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักท ากันในคืนวันเพ็ญ เดือน 
12 หรือวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และ
เป็นช่วงที่น้ าหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการน าดอกไม้ ธูป เทียนหรือ
สิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ า เช่น กระทง เรือ แพ 
ดอกบัว เป็นต้น แล้วน าไปลอยตามล าน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ และ
ความเช่ือต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 
พฤศจิกายน 2562  
      ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ใน
ประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มี
การลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ในเรื่ อง
รายละเอียด พิธีกรรม และความเช่ือแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเรา
เอง การลอยกระทง ก็มาจากความเช่ือที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้
ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณดังที่กล่าวมาแล้ว 
ประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาด้วย 
เช่น ท าให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ท าให้ชุมชนได้
ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มีการท าบุญ ก็ถือว่ามี
ส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา และในหลายๆ แห่งก็ถือเป็นโอกาสดีใน
การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ าล าคลองไปด้วย เป็นต้น 

 
                                     

 
 
 

 
                            

 
  

ความส าคัญของวันลอยกระทง 
     การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตาม
สมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะ
จัดเตรียมท ากระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย 
และดอกบัว น ามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและ
ดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนท าการลอยในแม่น้ าก็จะอธิษฐานใน
สิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัด
งานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมี
มหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ ไฟ 
พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่น ามาใช้ท า
กระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ 
     กิจกรรม วันลอยกระทง 
     1. น ากระทงไปลอยตามแม่น้ าล าคลอง หรือตามแหล่งน้ าท่ีมีการ 
         จัดพิธ ี 
     2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในวันลอยกระทง เช่น การ 
         ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การละเล่นพ้ืนเมือง  
         เช่น ร าวงเพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย 
     3. จัดนิทรรศการ หรือพิธีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ 
         ประเพณีไทย 
     4. จัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาท ากระทง เพื่อ  
         ไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ าล าคลอง 
     เหตุผลในการลอยกระทง 

1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพือ่บูชารอยพระพุทธบาทและ 
    บูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อ 
2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีมของไทยไว้ มิให้สญูหายไปตาม 
    กาลเวลา 
3. เพื่อรู้ถึงคุณคา่ของน้ าหรือแม่น้ าล าคลอง อันเป็นสิ่งจ าเป็น 
    ส าหรับการด ารงชีวิต 

 
 
 

           

 

 
 

 
 

 

 

เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ๓๔๓  หมู่  ๕  ถนนสุระนารายณ์ 

ต าบลล านารายณ์   อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

โทร. ๐๓๖-๔๖๑๑๗๕, 062-1790511   
www.smkw.ac.th 

ปรัชญา 
รู้วิชาการ  สบืสานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์
ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา 

เอกลักษณ์ 
ครบแหล่งเรียนรู้  คู่ความสะอาด 

ปราศจากอบาย 

กิจกรรมวันลอยกระทง ประวตัวิันลอยกระทง

กระทง 

https://www.sanook.com/campus/910912/
https://www.sanook.com/campus/910912/
https://www.sanook.com/home/
https://www.sanook.com/home/
http://www.smkw.ac.th/


 
 
 

 
 

ช่ือ ด.ช./ด.ญ. ................................................................................ 
 ช่ือเล่น ......................................... ช้ันปฐมวัยปีท่ี.......................... 
 ความสัมพันธ์กับเด็ก ...................................................................... 
  โปรดใส่หมายเลข  1  2  หรือ  3  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรม
ของเด็ก  ( ๑ = ปฏิบัติไม่ได้   2 = ปฏิบัติได้บ้าง    3 = ปฏิบัติได้ดี ) 
 

รายการประเมิน ประเมิน 
1.บอกของใช้ส่วนตัวได ้  
2.บอกของใช้ส่วนรวมได ้  
3.เก็บแยกของใช้ส่วนตัวได ้  
4.เก็บแยกของใช้ส่วนรวมได ้  
5.รู้จักเก็บรักษาของใช้ส่วนตน  
6.รู้จักเก็บของใช้ส่วนรวม  
7.บอกผลดีของการแต่งกายด้วยตนเอง  
8.บอกผลเสียของการแต่งกายด้วยตนเองไมไ่ด ้  
9.บอกผลดีของการประหยดัน้ าระหว่างแปรงฟันได ้  
10.บอกผลเสียของการไม่ประหยดัน้ าระหวา่งแปรง
ฟัน 

 

11.บอกวิธีการใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธี  
12.บอกผลดีของการใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธี  
13.บอกผลดีของการใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธี ที่ส่งผลต่อ
ส่วนรวม 

 

หมายเหตุ  เพื่อเป็นการปลูกฝังจติส านึกให้เด็กสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................

............................................................................................................ 
 

 

 
 
 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในเดือนพฤศจิกายน 
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปญัญาให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนต่อไป   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  

วิชาภาษาไทย 
 

- อ่านและเขียนพยัญชนะตามรอยประ 
 (พยัญชนะที่ม้วนหัวไปในทิศทางเดียวกัน) 

วิชาคณิตศาสตร์  - บอกค่าและเขียนตัวเลข 1-5 
- บอกค่าและเขียนตัวเลขตามรอยประ 6-9 

วิชาภาษาอังกฤษ         - เขียนตัวอักษรตามรอยประ Mm – Pp  
ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  

วิชาภาษาไทย       - อ่านและเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ 
- อ่านค าและเขียนประสมค า วรรณยุกต ์

วิชาคณิตศาสตร์    - อ่านและเขียนตัวเลข 1,๑– 20,๒๐ 
- หาผลบวก/ผลลบด้วยภาพ  
  (ผลลัพธ์ไม่เกิน 10) 

วิชาภาษาอังกฤษ   - ทบทวนอ่านและเขียนอักษร Aa-Zz 
ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   

วิชาภาษาไทย       - เขียนค าสระ  เ,   มีตัวสะกด 
- ฝึกแต่งประโยค  

วิชาคณิตศาสตร์    - เขียนเลข 51-100และเขียนหนึ่ง – ห้าสิบ 
- นับเพิ่มทีละ 5 
- เลขน้อยกว่า/มากกว่า อยู่ 1  

วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขยีนค าศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วยอักษร  
  a - z 
- สนทนาโตต้อบประโยคในชีวิตประจ าวัน 

 

       

 

1. สนทนาซักถามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
๒. ดูแลความถูกต้อง และความเรยีบร้อยในสมดุงาน 
๓. ทบทวนความรู้ในเรื่องที่เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔. หาหนังสือ ซรีีส์ แบบฝึกหัด อ่าน-เขียน เพิ่มเตมิ  

 
 
 
 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนโดย ให้เด็กได้เรียน 
รู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  เพื่อให้เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาผ่าน 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ปฏิทินประจ าเดือนพฤศจิกายน  256๒ 
 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 
1 4 – 8  พ.ย. 2562 เรื่องวันลอยกระทง 
2 11 – 15 พ.ย. 2562 เรื่องฤดูกาล 

3 18 – 22 พ.ย. 2562  เรื่องรอบรู้พลังงาน 

4 25 – 29 พ.ย. 2562 เรื่องต้นไม ้
 
 
 

ก ิจกรรมประกวดกระทง 
    1. เด็กฝึกพับกลีบกระทงจากกระดาษนติยสาร  
    2. ครูสอนวิธีประดิษฐ์กลีบกระทงจากของจริงให้กับเด็กๆ 
    ๓. ครูคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อประกวดการประดิษฐ์กระทง  
    ๔. ตัวแทนเด็กแต่ละห้องเรยีนแข่งขันประดิษฐ์กระทง  
    ๕. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
        ประกาศผลมอบเกียรติบตัร  (ประกวดประดิษฐ์กระทง) 
    
 
 

……. พฒันาทกัษะวิชาการ กิจกรรมน่ารู้ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

ส าหรับผู้ปกครอง 
(โปรดส่งคืนครูประจ าชั้นภายในเดือนพฤศจิกายน) 

 

กิจกรรมในเดือนนี้  


