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บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทที่ 1 

                                                                             เร่ือง  ประสาทสัมผัสดานการไดยิน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได  

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 1 

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส 

บทเรียน: ประสาทสัมผัสดานการไดยิน 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

      

           1. เด็กจะสามารถจําแนกไดวาหูของพวกเขามีไวใชสําหรับประสาทสัมผัสดานเสียง 

           2. เด็กจะสามารถจําแนกสิ่งของได 2-3 อยาง จากเสียงของมัน  

           3. เด็กจะสามารถปรับเสียงของพวกเขาใหดังขึ้น, เบาลง, เร็วขึ้น และ ชาลงได  

 

   

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                   
 

  

 

           1. สิ่งของท่ีทําใหเกิดเสียงได  

           2. นกหวีด หรือวัตถุท่ีทําใหเกิดเสียงดังชนิดอ่ืน 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

 

1. วิทยุ หรือเคร่ืองดนตรี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

 

               1. อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

               2. รวบรวมอุปกรณท้ังหมด   

               3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี    

4. วางแผนลวงหนาวาจะพาเด็กๆไปเดินท่ีไหนบาง และตองแนใจวาไดเลือกสถานท่ีๆจะมีเสียงตางๆมากมายเพื่อใหเด็กๆไดชี้ และ

บอกไดวาสิ่งน้ันคืออะไร  

                5. สําหรับบทเรียนในวันพรุงน้ี: เร่ิมจากเตรียมไขหน่ึงฟอง หรืออาหารชนิดท่ีจะสงกล่ินเหม็นเม่ือเราท้ิงไวคางคืน                                         

6. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการไดยินของพวกเขา.   

       

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน:

 
 

 

 

• พยัญชนะของวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________ (ตามปฏิทิน) 

o วันพรุงน้ี ________________ 

o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_____________________=________________     

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เสื้อผาในวันน้ี       

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ                                                                                                                             

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___พวกหนูชอบไดยินเสียงอะไร?  
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o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว  

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o ประสาทสัมผัสตามจังหวะ : การเคาะหัวเขาเบาๆ และการตบมือเบาๆจะเปนเสียงในการใหจังหวะท่ีดีมาก 

ควรหาทํานองท่ีเหมาะสมกับภาษาของคุณ และใชคําเหลาน้ีในการแนะนําประสาทสัมผัสท้ัง  5 และคุณจะเร่ิม

บทเรียนแตละบทในอีก 5 วันขางหนาดวยจังหวะเดียวกันน้ี  

   

                                                                สัมผัสท้ังหา สัมผัสท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                                เรามีครบ เรามีครบ (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                 มองเห็น, ไดยิน, สัมผัส (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ล้ิมรส และ ดมกล่ิน (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ครบท้ังหา ครบท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

การเดินฟงเสียง  

 

 
 

 

 

• วันน้ีเราจะพูดเก่ียวกับเสียง ชี้สวนท่ีรางกายใชเวลาท่ีพวกหนูไดยินเสียงสิ (ใหแนใจวาเด็กๆชี้ท่ีหูของตนเอง) มีหลาย

เสียงท่ีพวกเราไดยินไดดวยหูของพวกเรา                                                                

•  ถาพวกเราออกไปเดินรอบๆอาคาร พวกหนูคิดวาเรานาจะไดยินเสียงอะไรขางนอกอาคารบาง? (ใหนักเรียนตอบ

คําถาม) แลวพวกหนูคิดวาเรานาจะไดยินเสียงอะไรขางในอาคารบาง? (ใหนักเรียนตอบคําถาม)  

• เสียงอะไรท่ีพวกหนูคิดวาเรานาจะไดยินเม่ือเราอยูนอกอาคารเทาน้ัน? (ใหนักเรียนตอบคําถาม)  

• วันน้ีพวกเราจะออกไป “เดินฟงเสียง”ดวยกัน พวกเราจะไปฟงเสียงท่ีแตกตางกัน (ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศวาเราจะพา

เด็กๆเดินในอาคาร หรือนอกอาคาร)  
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• ตองต้ังกฏกอนออกไปเดินวาเด็กๆแตละคนจะตองจับมือกับเด็กคนอ่ืนๆดวย คุณอาจจะตองมีผูใหญทานอ่ืน ตามไปชวย

ดูแล เดินตามความเหมาะสมของเวลา และ ความสนใจของเด็กๆ ควรหยุดเดินกอนท่ีเด็กๆจะเบื่อเพ่ือเด็กๆจะไดมีความ

ต่ืนเตนท่ีจะเรียนเพิ่มไดอีก 

 

  
• ขณะเดิน ใหเด็กๆ “เปดสวิตซหู”โดยทําทาเปดสวิตซท่ีหูของเด็กๆใหฟงไดดี เตือนเด็กๆใหเงียบเพ่ือท่ีจะฟงเสียงเบาๆ

ของบางสิ่งบางอยางได  

• กระตุนใหเด็กๆบอกคุณวาพวกเขาไดยินเสียงอะไรกันบาง ชวยพวกเขาอธิบายคําศัพท เชน เสียงดัง, เสียงเบา, เสียง

กระแทก, เสียงคําราม, เสียงดังกังวาน เปนตน  

 
• ใหเด็กๆใชน้ิวอุดหูของตนเองสักหน่ึงนาที แลวคอยใหสัญญาณกับเด็กๆใหเอาน้ิวท่ีอุดหูออกได  

• พูดเก่ียวกับโลกของเราจะเงียบ และนาเบื่อเพียงใด หากปราศจากเสียง “พระเจาทรงสรางหูของพวกเรา และ ทรงทําให

พวกเรามีความสุขท่ีสามารถใชหูในการไดยินเสียงตางๆได พระ เจาทรงประทานหู ใหแกพวกเรา ไวฟงสิ่งท่ีพระองค ทรง

สราง, หูไวฟงสิ่งท่ีพระองค ตองสอนพวกเรา และเสียงท่ีจะทําใหพวกเรามีความสุข หรือเสียงท่ีจะคอยเตือนภัยใหกับพวก

เรา” 

• ใหเด็กๆพูดพรอมๆกันวา “ขอบคุณพระเจาท่ีหูของพวกเราไดยินเสียงได” 

 

 

 
• หลังจากการเดิน ใหเด็กๆมาน่ังรวมกันแลวพูดถึงเสียงท่ีคุณไดยิน เรียกชื่อเด็กๆใหทําเสียงท่ีพวกเขาไดยิน หาความคิด

ท่ีจะชวยเด็กได เชน  “ใชแลว (ชื่อเด็ก) เสียงน่ันเหมือนเสียงนกเลย” หรือ “(ชื่อเด็ก) เสียงน่ันเหมือนเสียงนํ้าไหลในอางเลย”  

หาเสียง 

  

 

 

• เตรียมสิ่งของท่ีจะทําใหเกิดเสียงท่ีหลากหลายไว เชน  นกหวีด, ระฆัง, ของเลนท่ีบีบใหเกิดเสียงได , เปนตน  เลือกเด็ก

มาหยิบวัตถุท่ีจะทําใหเกิดเสียง ใหเด็กๆน่ังลอมกันเปนวงกลมบนพื้นหองแลวปดตาไว  

 

• หลังจากน้ันใหเด็กคนท่ีหยิบของขึ้นมาเดินไปยังท่ีใดท่ีหน่ึงในหอง  และทําใหเกิดเสียงจากของท่ีเลือก  แลวใหเด็กๆ ท่ี

เหลือชี้ทิศทางของเสียงท่ีพวกเขาไดยินวามาจากตรงไหนขณะท่ียังปดตาอยู 

• เด็กคนแรกท่ีชี้ถูกจะเปนคนทําเสียงในรอบตอไป และตองถามคําถาม เชน เสียงน้ันดัง หรือ เบา? เสียงน้ันอยูใกล หรือ 

ไกล? บอกไดไหมวาเสียงน้ันมาจากตรงไหน?        

• แตละคร้ังใหเด็กคนใหมเลือกสิ่งของท่ีจะทําใหเกิดเสียง พยายามใหเด็กๆทุกคนมีโอกาสในการไดเลือกทําเสียงหน่ึงคร้ัง   
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สรุปบทเรียน:   

 

 
 

 

 

       .      นําเด็กๆมารวมกันในท่ีโลง เลนเกมท่ีใหเด็กๆสามารถทําใหเกิดเสียงตางๆตามท่ีคุณกําหนดได เกมน้ีมีชื่อวา  “ไซมอน เซย” หรือ

อาจหาช่ืออ่ืนท่ีนํามาแทน “ไซมอน” ก็ได  

 

  .   ผูนําทีม “ไซมอน” จะเปนผูออกคําสั่งใหเด็กๆทําตาม ดังตัวอยางเชน:  

o ไซมอน เซย กระทืบเทาดังๆ 

o ไซมอน เซย ยํ่าเทาเงียบๆ 

o ไซมอน เซย กระซิบวา “ขอใหสนุกนะ”เบาๆ  

o ไซมอน เซย ตบมือชาๆ  

 

• หรือคุณอาจจะใหเด็กๆชวยคิดคําสั่งขึ้นมาดวยก็ได 

 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

• เสียงจากเคร่ืองอัดเทป

 

(ถาสามารถหาเคร่ืองอัดเทปได)  

o ใหเด็กๆทําเสียงขึ้นเอง หรือพูดเอง อัดเสียงของเด็กๆไวแลวเปดใหเด็กๆฟง ปรับปุมกําหนดเสียงเพ่ือใหเด็กๆ

ไดฟงความแตกตางระหวางระดับเสียงดัง หรือเสียงเบา  

• เสียงดนตรี 
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o หากคุณมีเคร่ืองเลนดนตรี คุณจะสามารถแสดงเสียงดัง, เบา, ชา และ เร็วไดดวยเสียงจริง อยางชัดเจน  แสดง

เสียงเหลาน้ีดวยเคร่ืองดนตรี ใหเด็กๆเลนเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลาย และฝกเลนระดับของเสียง  

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.preschoolrainbow.org/5senses.htm 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   

ชวงหลังเลิกเรียน หรือ ในวันถัดไป หาเวลา และพูดคุยกับเด็กๆในชวงท่ีพวกเขากําลังเลนกันอยู ถามคําถามเก่ียวกับเสียงท่ี

พวกเขาไดยิน หรือเสียงท่ีพวกเขาทําขึ้นมาขณะท่ีเลนกันอยู  
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