
 1 

 
 บทเรียนการรับรูบทที ่12 

 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  รูจุดกําเนิด รูวิธีการและประเมินคา สามารถยืนยันขอมูลในการแกไขปญหา 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันเขาใจชุมชนของฉัน 

บทเรียน:  หมูบาน/เมืองของฉัน 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            
   

1. เด็กสามารถบอกสถานท่ีสําคัญ สํานักงาน หรืออาคารท่ีเปนท่ีรูจักดีในบริเวณใกลเคียง ท่ีอยูของ

เขาไดอยางนอย 2-3 แหง 

2. เด็กสามารถบอกถึงสถานท่ีต้ังของอาคารหรือสถานท่ีสําคัญไดอยางชัดเจน 

 
 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
  

1. กระดานดํา และชอลก 

2. วัตถุตาง ๆ เชน กระดาษ กลองเปลา กระดาษแข็ง อิฐ ภาชนะเปลา หรือกระปองเปลาท่ีมีรูปทรง  

ตาง ๆ กัน และอื่น ๆ 

3. กาว กระดาษเทป และไหมพรม 

4. ดินสอดํา ดินสอสี หรือสีเทียน 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

  
 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. อธิษฐานเผ่ือเด็ก เพื่อเขาจะรูสึกขอบพระคุณท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมชุมชนใหเปนท่ีอยูอาศัยของพวก

เขา  
  

        
 
 
 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
 
 

 
 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

กิจกรรม ชุมชนของฉันคืออะไร? 

 

 

• เราอาศัยอยูทามกลางคนมากมาย เราเรียกวา ชุมชน ใหเด็กพูดตามครูวา “ชุมชน” ในชุมชนผูคนจะ

อาศัยอยูในละแวกเดียวกัน ทํางานรวมกัน และมีการสังสรรคสนุกสนานกัน  

• ใหเด็กคนหน่ึงออกมายืนหนาชั้นเรียน ถามเด็กวา หนูชอบไหมถาตองอาศัยอยู ทํางาน และเลนโดย

ลําพัง? ใหเด็กตอบ ใหเรามาสรางชุมชนข้ึน โดยออกมาและยืนขางหนาดวยกัน ใหเด็กท่ีเหลือออกมา

ยืนขางหนาชั้นเรียนรวมกับเด็กคนแรก 

• “ชุมชนของเราชางนาอยูเหลือเกิน!” จงย้ิมและทักทายกับทุกคน ใหเด็กเดินไปทักทายและจับมือซึ่งกัน

และกัน แลวกลับมาน่ังท่ี  
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• ชุมชนนอกจากจะหมายถึงการอยูรวมกันของผูคนแลว ยังหมายถึงอาคาร บานเรือน ที่พักอาศัย ที่

ทํางาน และสถานที่พักผอนหยอนใจดวย แตละชุมชนอาจมีความคลายคลึงกันหรือมีความแตกตาง

กัน 

• ใหเรามาคุยถึงอาคาร หรือสํานักงานในชุมชนของเรา หนูเห็นอาคารหรือสํานักงานที่สําคัญ

อะไรบางในชุมชนของเรา? ใหเด็กตอบ และเขียนคําตอบบนกระดาน 

• บางครั้งชุมชนจะมีสถานที่ที่สําคัญทางธรรมชาติ ที่คนสวนมากรูจักดี ใหพูดถึงสถานท่ีสําคัญทาง

ธรรมชาติในชุมชนของเด็ก ๆ เอง 

• ใหนําอภิปรายเกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญ ๆ ในชุมชน (เชน รูปปน นํ้าตก ตนไมท่ีถูกฟาผา และอื่น ๆ) ใหเขียนส่ิง

ตาง ๆ บนกระดานดํา 

• ใหพูดถึงส่ิงแวดลอมของสถานท่ีสําคัญในชุมชน หนุนใจใหนักเรียนใชคําท่ีบอกตําแหนง ท่ีเรียนในบทท่ี 10 

(ขางบน ขางลาง เหนือ ใต และขาง ๆ) 

กิจกรรม มาสรางชุมชนกันเถอะ

 
 

 

 

• ในชุมชนของเรา ผูคนจะทํางานรวมกันเพื่อสรางอาคารเหลานี้ ผูคนมักจะชวยกัน เมื่อมีการสราง

บานใหมของคนในชุมชน 

• หลายคนชวยกันสรางอาคารที่เรากําลังนั่งเรียนกันอยูในตอนนี้ เมื่อคนชวยกันทํางาน เราเรียกวา

เปนผูรับใช ผูรับใชก็คือคนที่คอยใหความชวยเหลือคนอื่น 

• พระเจาทรงเรียกเราใหฝกเปนผูรับใช คอยใหความชวยเหลือผูที่ลอมรอบเรา พระเยซูเสด็จเขามา

ในโลกเพื่อสอนใหเรารูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เราสามารถรับใชโดยการใหความชวยเหลือคน

อื่น 

• วันนี้ เราจะไปทํางานดวยกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อสรางชุมชนใหมของเราเอง 

• ใหเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชน กระดาษ กลองเปลา กระดาษแข็ง อิฐบล็อก ภาชนะเปลาหรือกระปองเปลา

หลาย ๆ ขนาด และรูปราง และอื่น ๆ เด็ก ๆ จะใชวัสดุเหลาน้ีในการสรางอาคาร 

• ใหเตรียมอุปกรณและวัสดุเพื่อการสรางโครงเชื่อมสวนตาง ๆ ใหติดตอ เชน กาว เทปกาว และไหมพรม เด็ก ๆ 

สามารถตกแตงตัวอาคาร ดวยการทาสี ระบายสีดวยดินสอสีหรือสีเทียน 
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• ใหเด็กทํางานดวยกันเปนกลุม กลุมละ 2-3 คน ขึ้นอยูกับวาจะสรางอาคารกี่หลัง ใหรายละเอียดกับแตละ

กลุมเกี่ยวกับสถานท่ีต้ังของอาคารในชุมชนของเขาเอง จากขอมูลท่ีเด็ก ๆ เขียนมา 

• ชวยแตละกลุมในการเตรียมวัสดุท่ีตองใชใหพรอม ตัวอยางเชน ใชเทปกาวเชื่อมกลองเขาดวยกันเพื่อทําเปน

ตัวอาคาร ใชกระปองทรงยาวเปนรูปปน หรืออาจจะมวนกระดาษใหเปนรูปทรงของอาคาร หรือวาดรูปอาคาร

บนกระดาษ 

• เด็กแตละกลุมจะชวยกันตกแตงอาคารของเขาใหสวยงาม ครูอาจจะใหคําแนะนําการใชสัญลักษณแทน

สถานท่ีบางอยางได เชน สถานท่ีรักษาพยาบาล ใชรูปกากบาทสีแดง หรือถามีโรงเรือนก็ใหวาดรูปดินสอ ให

อยูในบริเวณถัดไป 

• เมื่อทุกอาคารถูกสรางและตกแตงเรียบรอยแลว ก็ขอใหนักเรียนชวยกันนําเอาอาคารและสถานท่ีตาง ๆ มา

วางไวในท่ีท่ีมันควรจะอยูตามแผนผังของชุมชนท่ีไดขอมูลมา เร่ิมตนจากสวนกลางกอน เชน โรงเรียน หรือ

โบสถ และวางส่ิงตาง ๆ ในรอบนอกออกมาจนครบ 

o ถาหองเรียนมีท่ีวางพอ ก็ใหจัดชุมชนจําลองไวในหอง ท้ิงไวเพื่อใหเด็กไดสํารวจดูหลาย ๆ วัน 

o ถาหองเรียนไมมีท่ีวางพอ ก็ใหต้ังชุมชนจําลองไวบนโตะ ในหองเรียน เพื่อชวยเด็ก ๆ มองเห็นภาพ

จําลองของชุมชนของเขา (แตละอาคารควรจะต้ังอยูใหสอดคลองกับความเปนจริง) 

o ครูอาจจะต้ังแผนผังชุมชนจําลองไวบนพื้นนอกหองเรียน ใหมีท่ีวางสามารถเดินไปรอบ ๆ แตละ

อาคารได 

กิจกรรม เดินใหทั่วชุมชนของเรา

 

 
• ใหจินตนาการวากําลังเดินชมสถานท่ีตาง ๆ ในชุมชนของคุณ โดยสมมุติวาชุมชนจําลองท่ีชวยกันสรางขึ้นเปนของ

จริง อาจจะเร่ิมตนจากสถานท่ีท่ีอยูใกลท่ีสุด จะใชการแสดงทาเปนการเคล่ือนไหว ท่ีเด็ก ๆ สามารถทําตามได 

ตอไปน้ีเปนอาการท่ีควรแสดงออกของการเดิน ขึ้นอยูกับวาในชุมชนน้ันมีสถานท่ีอะไรบางท่ีจะตองไป 

o เดินไปบนพื้นราดยาง หรือพื้นซีเมนตท่ีรอนระอุในบริเวณรานคาของหมูบาน 

o ทําทาเดินไตเขาเพื่อจะไปสถานีอนามัย 

o ทําทาเอามือเปดประตูบานใหญ เพื่อจะเดินเขาไปในคริสตจักร 

o ทําทาเดินเงียบ ๆ ผานบานของครู เพราะไมอยากใหลูกเล็ก ๆ ของครูต่ืน 

o ทําทาเดินสะดุดตอไมขณะเดินไปคริสตจักร 
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  การสรุปบทเรียน:       
 

คําอธิษฐานของชุมชน

  

 
• แตละชุมชนมีความแตกตางกัน พระเจาทรงเลือกใหเราอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้เวลานี้ พระเจาทรงรัก

เธอมาก และพระองคทรงตองการใหเธอแสดงความรักของพระองคโดยการใหความชวยเหลือคนใน

ชุมชนของเธอ 
 
• ในชุมชนของเราอาจมีปญหา ทําใหเธอรูสึกวาอยากจะไปอาศัยอยูในชุมชนอื่น แตละชุมชนมีทั้งสิ่งที่ดี

และสิ่งที่ไมดี แตเราควรปรารถนาที่จะใหมีแตส่ิงที่ดี เธอชอบอะไรมากที่สุดในชุมชนของเรา? ใหเวลา

เด็กตอบคําถาม 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
ขอมูลอางอิงที่ใชในบทนี:้ 
   
1. We Care: A Preschool Curriculum for Children Ages 2-5, by Bertie W. 

Kingore and Glenda M. Higbee, published by Scott, Foresman and 
Company, 1988 

2. Mudpies to Magnets: A Preschool Science Curriculum, by Robert A. 
Williams, Robert E. Rockwell, and Elizabeth A. Sherwood, published by 
Gryphon House, Inc. 1987 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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