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  บทเรียนการรับรูบทที ่38 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  เขาใจโลกท่ีอยูรอบตัวฉัน 

บทเรียน:  เมือง / หมูบานอื่น ๆ จะไปท่ีน่ันไดอยางไร? 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กๆ สามารถอธิบายถึงสถานท่ีใกลเคียงท่ีเขาเคยไป วิธีเดินทางไป 

2. เด็ก ๆ สามารถใหคําแนะนําบอกทิศทางถึงสถานท่ีต้ังของสถานท่ีน้ัน ๆ ได 

3. เด็กๆ สามารถสรางแผนผังเพื่อประกอบคําอธิบายถึงสถานท่ี ไมวาเมืองหรือหมูบานท่ีอยู

ใกลเคียงได 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. กระดาษส่ีแผน แตละแผนเขียนวา ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

2. ใหเตรียมเชือกหรือเทปท่ีจะสรางเสนบนพื้น (ถาทํากิจกรรมนอกหองเรียน อาจใชวิธีขีดเสนบนพื้นดิน

ก็ได) 

3. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

4. สีเทียน หรือดินสอสี 

5. กระดาษรูปวงกลม (เสนผาศูนยกลางสามเซนติเมตร) หรือสติกเกอร หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน ให

เขียนชื่อเมืองหรือหมูบานใกลเคียงท่ีอยูบนแผนท่ี 
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6. กาว 

7. กระดานดํา ชอลก หรือกระดาษแผนใหญ 

8. ท่ีปดตา อาจจะใชผาเช็ดหนา ผาพันคอ สําหรับปดตาในการเลนเกมส 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. กระดาษแผนใหญ (หรือชอลกท่ีใชขีดบนพื้นซีเมนตได) 

 2. ปากกาเนนขอความ 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเขียน ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก บนกระดาษแตละแผน 

4. ใหใชเชือกหรือเทป หรือวาดทางเดินบนพื้นดินเพื่อจะเดินตามผูนํา 

5. ใหวาดรูปแผนท่ีลงบนกระดาษของเด็กแตละคน เปนแผนท่ีทองถิ่นท่ีครูอยูพรอมท้ังเขียนชื่อเมืองท่ี

อยูรอบในกระดาษวงกลม และนําไปติดบนแผนท่ี ใหเขียนวาดภูเขา แมนํ้า ลําธาร และอื่น ๆ ตามท่ี

มีอยูจริงในทองถิ่น และใหกําหนดทิศท้ังส่ีทิศไวท่ีริมกระดาษดวย 

6. ใหตัดกระดาษเปนรูปวงกลมเล็ก ๆ เพื่อจะติดบนแผนท่ีแสดงตําแหนงของเมืองหรือหมูบาน หรืออาจ

ใชสติกเกอร โดยติดหน่ึงวงกลมตอหน่ึงหมูบาน ครูจะระบายสีกระดาษวงกลมใหมีหลากหลายสี

อยางไรก็ได 

7. ผสมกาวสําหรับติดกระดาษ 

8. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีคุณจะสอน ขอพระเจาทรงเตรียมใจผูสอนใหพรอม 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

• ใหวาดรูปแผนท่ีบริเวณท่ีครูอยูบนกระดาษแผนใหญ ใหแสดงเมืองและหมูบานท่ีอยูในบริเวณ

ใกลเคียง รวมท้ังสภาพของทองท่ี ท่ีอาจประกอบดวย ภูเขา แมนํ้า ลําธาร และอื่น ๆ ใหกําหนด

ทิศท้ังส่ีทิศไวท่ีริมกระดาษดวย 
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ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
   

การนําเขาสูบทเรียน: 
 

 
 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 

o อากาศวันน้ี 

o เส้ือผาวันน้ี 
o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 

o การเดินทางดวยเทา – ใหเด็กเขาแถวตอนเรียงหน่ึง ใหครูสมมุติวากําลังจะขับรถ

หรือขี่ยานพาหนะบางอยางท่ีจะไปในท่ีแหงหน่ึงในเขตท่ีครูอาศัยอยู ใหเด็ก ๆ เดินทางไปกับครู 

โดยขับรถหรือขี่มอเตอรไซดไปรอบ ๆ บริเวณเด็กเลน ถามวา: พวกเด็ก ๆ เห็นอะไรขณะที่

ขับรถหรือข่ีมอเตอรไซดตามครูมา? ใหเด็ก ๆ ตอบคําถาม บอกถึงส่ิงท่ีเขาอาจมองเห็น เชน 
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ตนไม รานคา และอื่น ๆ ใหเคล่ือนขบวนไปเร่ือย ๆ และถามวาพวกเขาเห็นอะไร ใหทุกคนมี

โอกาสตอบคําถาม   
 
 

  
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

วิธีเดินทางในทองถิ่น 

 
 

 

 
• ใหเด็กเรียงเปนวงกลม และจับมือกัน ใหเดินจับมือกันเปนวงกลม และใหทุกคนพูดประโยคขางลาง ครูอาจจะ

ใชคําอื่นแทนเพื่อใหคําคลองจองกันได 

• ใหเติมชื่อเด็กสามคน ลงในชองวางขางลาง ใหท้ังสามยืนอยู นอกน้ันน่ังลง เมื่อจบคําถาม ใหเรียกชื่อเด็กชุด

ละสามคน แลวถามคําถาม ใหแตละคนมีโอกาสถูกเรียกใหลุกขึ้นยืน และตอบคําถามทุกคน 

โดยรถเมล, โดยรถไฟ, โดยรถยนต, โดยรถจักรยาน, โดยการเดิน  

________________, ________________, และ ______________ 

ใหบอกชื่อสถานที่ใกล ๆ ที่เธอเคยไป,  

และบอกเราวาไปที่นั่น โดยวิธีใด 

การบอกทิศทาง 

 
 

 

 

• เรียกเด็กมารวมกลุมกันใกลกับถนนหรือทางท่ีทําโดยใชเชือกหรือเทปหรือขีดบนพื้นดิน พูดวา: เราสามารถ

เดินทางไดหลายวิธี ที่จะเขาไปในเมืองหรือในหมูบานที่อยูรอบทองถิ่นของเรา เราสามารถเดินทาง

โดยรถเมล รถยนต หรือเดินไป (ใหเปล่ียนวิธีการเดินทางตามทองถิ่นท่ีคุณอยู) เมื่อเราเคยไปใน

สถานที่ตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญมากที่เราจะตองรูวาจะไปที่นั่นโดยวิธีใด เราจะตองรูทางที่จะไปที่นั่น 

การบอกสถานที่ตั้งมักจะบอกทิศทั้งสี่ทิศดวย คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

• ใหเราทําเครื่องหมายบอกทิศทั้งส่ีทิศ ทําปายบอกทิศ อาจจะวางท่ีพื้นหรือแขวนไวขางผนังหอง ใหตรง

กับทิศน้ันตามความเปนจริง ใหชี้ทางที่จะไปทางทิศเหนือ ชี้ทางที่จะไปทางทิศใต ชี้ทางที่จะไปทิศ

ตะวันออก และชี้ทางที่จะไปทิศตะวันตก 
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• ใหเด็กเขาแถวตอนเรียงหน่ึงใกลกับเสนทางเดินท่ีสมมุติขึ้น เรากําลังจะเดินทางโดยการเดินเทาไปตาม

ทางที่สมมุติข้ึนเหลานี้ ขอใหเด็ก ๆ เปนผูนําทางครูดวย ใหครูเดินตามทางท่ีจะไปยังท่ีแหงหน่ึง ใหเด็ก 

ๆ บอกวาจะไปอยางไร โดยใชคําวา ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ในการนําทาง 

แผนที ่

 
 

 

• ใหครูแจกกระดาษท่ีวาดแผนท่ีท่ัวไปอยางกวาง ๆ ไวเรียบรอยแลว ใหเด็กแตละคน ใหเขาชี้เมืองหรือหมูบาน

ท่ีเขาอยู แลวใหแตละคนเอาสติกเกอรหรือทากาวท่ีกระดาษวงกลมท่ีครูแจกให นําไปติดท่ีเมืองหรือหมูบาน

ของเขา และเขียนชื่อสถานท่ีกํากับไวดวย 

• แลวใหเด็กแตละคนเคล่ือนน้ิวมือของเขา ไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก (ในแผนท่ี

ของเขา) (หรือไปทางซายหรือทางขวา) จากตําแหนงท่ีเปนหมูบานของเขาไปยังเมืองหรือหมูบานใกลเคียง ให

ติดวงกลมบอกชื่อของสถานท่ีน้ัน ๆ บนแผนท่ี ใหชัดเจน 

• เมื่อติดชื่อเมืองหรือหมูบาน โดยรอบเรียบรอยแลว ใหเด็ก ๆ ระบายสีแผนท่ีของเขาใหสวยงาม และแสดง

ความชัดเจนของสวนท่ีเปนแหลงนํ้า เชน แมนํ้า ลําคลอง หรือสวนท่ีเปนภูเขา ใหระบายสีใหเดนชัด เพื่อจะ

มองสภาพท่ัวไปไดอยางกวางขวางเทาท่ีจะทําได ใหเด็ก ๆ วาดภาพส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีกอนแลวจึงระบายสี 

เกมสแผนที ่

 
 

 

 
• เรียกเด็ก ๆ รวมชั้น ใหทุกคนอยูตรงหนาของแผนท่ีแผนใหญ โดยครูจะเขียนแผนท่ีบนกระดานดําหรือเขียน

บนกระดาษแผนใหญ แลวแขวนบนผนัง ใหนักเรียนพิจารณาและจดจําสถานท่ีต้ังของหมูบานของเขาใหดี 

เพราะวาเด๋ียวแตละคนจะถูกปดตาแลวชี้สถานท่ีน้ันใหตรงหรือใกลเคียงท่ีสุด   
 
• ใหนักเรียนผลัดกันทีละคน ใหปดตา แลวใชน้ิวจิ้มสถานท่ีท่ีเปนหมูบานของเขาในแผนท่ี และเพื่อนบางคน

อาจจะชวยแนะ โดยบอกวาตอนน้ีเขาอยูท่ีตรงไหนแลว และใหเขาขยับน้ิวตามความจําของเขา และถาเขาคิด

วาแนใจแลว ก็ใหเปดตาและดูวาถูกตองหรือใกลเคียงแคไหน ใหเด็กแตละคนมีโอกาสทํากิจกรรมน้ีโดยท่ัวถึง 

คนไหนชี้ถูกหรือใกลเคียงท่ีสุด ควรจะไดรับรางวัลหรือคําชมจากครูและเพื่อน ๆ 
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การสรุปบทเรียน:     

 
 

 
 

• ใหนักเรียนเขาแถวเปนวงกลม พรอมถือแผนท่ีของเขาไวดวย “เธอจะไปทางไหน ถาจะออกจาก  

_________ ถึง ________?” ใหเติมในชองวาง ระหวางเมืองสองเมืองหรือระหวางสองหมูบาน ใหเด็ก

ตอบคําถาม   

• จะไปถึงที่นั่นไดอยางไร? ใหเด็กบอกชื่อยานพาหนะสําหรับการเดินทางสัก 2-3 ชนิด ท่ีจะไปถึงสถานท่ีน้ัน

ได ใหเด็ก ๆ ใชน้ิวมือของเขาตรวจเสนทาง และชี้เสนทางท่ีสามารถนําไปสูสถานท่ีท่ีครูเอยถึง ใหครูถามถึงวิธี

ไปสถานท่ีตาง ๆ อีกประมาณ 5 สถานท่ี 

 

ก ิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 

• ใหใชแผนท่ีแผนใหญ หรือเขียนบนกระดานดํา หรือแผนท่ีสวนตัว เพื่อการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง ให

อธิบายวาจะตองเดินทางไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือใชคําวา ไปทางซายหรือ

ทางขวา เพื่อฝกใหเด็กรูจักดูและใชแผนท่ีเปน 
 

 
 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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