
 1 

 

บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 10 

เร่ือง  มารยาทในการรอคอย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  สามารถประยุกตใชการตระหนักถึงเรื่องสวนตัวและทางสังคมในการรับผิดชอบในการเลือกในชีวิต  

สาระการเรียนรู:  การใหความเคารพตอบุคคลอื่น: เช่ือวาผูอื่นสมควรที่จะไดรับการปฏิบัติดวยความเมตตา กรุณา และ

สุภาพ; รูสึกวาถูกกระตุนที่จะกระทําสิ่งที่ดีอันเน่ืองมาจากความรักอันหญิงใหญของพระเจา 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  ความสัมพันธตอผูอื่นในสังคม 

บทเรียน:  มารยาท: รอจนถึงรอบของฉัน 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะแสดงออกในการรอคอยอยางอดทนที่จะถึงรอบของตนเอง 

2. เด็กจะบอกไดถึงอารมณของเขา/เธอเก่ียวกับการรอคอยที่จะถึงรอบของตนเอง 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. กระดาษจํานวน 4 แผนสําหรับแตละกลุม โดยจะแบงเปนกลุมละ 4 คน 

2. ดินสอสีสําหรับเด็กแตละคน  

 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

  

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 

3. ใหนับจํานวนเด็กๆในช้ันเรียน ถาสามารถใหเด็กๆเขากลุมโดยแบงเปนกลุมละ 4 คนได ใหดําเนิน

กิจกรรมการแขงขันตามที่ระบุไวในบทเรียน คุณอาจจะแบงกลุมเด็กเปนกลุมละ 5 คน หรือ 3 คน 

หากวามีจํานวนเด็กมากกวา 4 คนในแตละกลุม ใหคิดกิจกรรมการแขงขันอยางอื่นที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของเด็กๆ และใหเพ่ิมจํานวนกระดาษในแตละกลุมตามจํานวนของการแขงขัน  

4. ใหจัดเตรียมบริเวณในช้ันเรียนสําหรับการแขงขัน หรือวางแผนที่จะพาเด็กๆออกไปขางนอกหาก

อากาศเปนใจ 

5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆเพ่ือใหพวกเขาจะไดฝกฝนความถอมใจ และยินดีที่จะใหผูอื่นไปกอน  

          

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

   
• มารยาทคือวิธีท่ีเราแสดงออกอยางสุภาพตอคนอ่ืนๆรอบขางเรา  

 

• มีใครบางสามารถบอกกับครูไดวามารยาทท่ีดีท่ีพวกเธอไดใชมีอะไรบาง? (คําตอบที่อาจจะเปนไปได: รอคอยใหถึงรอบของ

ตัวเอง, แบงปนกับคนอื่น, ไมพูดแทรกเมื่อมีคนอื่นกําลังพูดอยู, ไมเอาสิ่งของออกไปกอนที่จะขออนุญาต) 

 

• มารยาทเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะเปนการแสดงความเคารพตอผูอ่ืน  ความเคารพหมายความวา เราหวงใยผูอ่ืน และปฏิบัติกับ

พวกเขาอยางดี ในพระคัมภีรไดบอกไววา เราควรท่ีจะคิดถึงผูอ่ืน โดยไมคิดถึงแตตนเองฝายเดียว  

 

• วันน้ีเราจะมาพูดคุยกันเก่ียวกับวิธีๆหน่ึงท่ีแสดงวาเรามีมารยาท ใหเรามาเรียนรูวิธีการรอคอยอยางอดทนกอนท่ีจะถึงรอบ

ของเรา 
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

 

 

• เม่ือเธอรูสึกต่ืนเตนกับอะไรบางอยาง ทําใหเปนการยากท่ีจะรอคอยใหถึงรอบของเรา ท่ีโรงเรียน หรือท่ีน้ี มีอะไรบางท่ี

สามารถทําใหพวกเธอตองการท่ีจะเปนคนแรกท่ียืนอยูในแถว? (คําตอบที่อาจจะเปนไปได: ขนม, อาหารเที่ยง, เวลา

เลนสนุก, ฯลฯ) 

 

• มีชวงเวลาไหนบางท่ีพวกเธอมักจะตองรอคอยใหถึงรอบของตนเอง? ใหเด็กๆไดตอบสนอง ใหบอกครูวาเธอรูสึก

อยางไรบางเม่ือตองรอคอย เธอรูสึกดีใจ เศราใจ โกรธ หรือกลัว? ใหเด็กๆแสดงอารมณความรูสึกเหลาน้ันออกมาผาน

ทางใบหนาของพวกเขา 

 

 

  

  

 

• การรอคอยน้ันมักจะไมสนุก แตเราสามารถท่ีจะมีความสุขไดขณะท่ีเรากําลังรออยู ใหเราลองแกลงทําวาเรากําลังรอ

คอยใหถึงรอบของเรา ครูจะบอกใหทําบางอยางขณะท่ีพวกเรากําลังรออยู และใหพวกเธอแสดงสิ่งท่ีครูไดบอกพวกเธอ 

ใหเด็กๆลุกขึ้นยืน และกระจายกันออกไปในช้ันเรียน 

• ขณะที่คุณบอกสิ่งที่เด็กจะตองทํา ใหคุณแสดงออกรวมกับเด็กๆดวย: 

• ใหยืดแขนของเธอขึ้นใหสูงท่ีสุดเทาท่ีเธอจะทําได 

• ใหกระโดดขึ้นลง 

• ใหแตงจังหวะดนตรี (ใหแสดง: ปรบมือ ปรบมือ แลวตบลงที่เขา ปรบมือ ปรบมือ แลวตบลงที่หัวตัวเอง ใหทําซ้ําไป

ซ้ํามา) 

• ใหรองเพลงหน่ึงเพลง (ใหเลือกเพลง หรือเพลงประสานเสียงที่เด็กรูจัก อาจจะเปนเพลง “พระเยซูทรงรักฉัน”) 

• ใหนับน้ิวของตัวเอง หรือชูน้ิวของตัวเองทีละน้ิวๆ 

• ใหหมุน และเอ้ียวตัวไปมา 

• ใหพูดวา “พระเจาทรงรักฉัน” 

 

 

  

  

 

• ชางสนุกจังเลย ตอนน้ีเราจะมาฝกการมีความอดทน และรอคอยใหถึงรอบของเราท่ีจะเปนผูนําของกลุม  



 4 

 

• บันทึกสําหรับครูผูสอน: คุณสามารถสรางกิจกรรมการแขงขันใหมากขึ้น หรือนอยลงโดยขึ้นอยูกับจํานวนของเด็กๆ 

ตัวอยางเชน: ถาคุณมีเด็กในกลุมๆละ 3 คน ใหคุณจัดการแขงขันเพียง 3 ครั้งเทาน้ัน แตหากคุณมีเด็กในกลุมๆละ 5 คน 

ใหจัดการแขงขันใหครบทั้ง 5 ครั้ง 

• ใหเด็กๆมารวมกัน และเขากลุมโดยแบงเปนกลุมละ 4 คน ใหคุณแจกกระดาษจํานวน 4 แผน และดินสอสีจํานวน 4 

แทงใหกับแตละกลุม เด็กแตละคนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนากลุม 

• สําหรับการเริ่มการแขงขันในแตละครั้ง ครูจะเปนผูใหสัญญาณเอง หัวหนากลุมจะตอว่ิงไปหาครู และครูจะเปนผูให

แนวทางกับหัวหนากลุมเพ่ือนํากลับบอกเพ่ือนรวมทีมใหรูวาจะตองทําอะไรบาง เด็กแตละคนในกลุมควรจะไดรวม

กิจกรรม 

• เมื่อทําบทบาทสําเร็จแลว หัวหนาทีมจะนํากระดาษกลับไปใหกับครู และกลุมที่ทําเสร็จกอนคือกลุมที่ชนะ จากน้ันให

หัวหนากลุมแตละกลุมเลือกหัวหนากลุมคนตอไปจากคนที่อยูในกลุม จะมีการแขงขันจํานวน 4 ครั้ง ดังน้ันเด็กแตละ

คนจะไดมีโอกาสเปนหัวหนากลุม จะเปนการดีหากครูติดหมายเลขไวที่ตัวเด็กแตละคนในกลุม (เชน 1, 2, 3, 4, ฯลฯ)

เพ่ือใหเด็กๆจะสามารถกําหนดไดวาใครจะเปนหัวหนากลุมคนตอไปแทนที่จะใหสมาชิกในกลุมตองกําหนดเอง เด็ก

เล็กจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ เพราะพวกเขามักจะไมเขาใจคําวา  “ตอไป และ ภายหลัง จะถึงรอบของเธอ” 

o Relay 1: ใหเด็กแตละคนวาดรูปวงกลมจํานวน 1 รูปลงบนกระดาษ  

 ครูจะเปนผูที่ตัดสิน และอาจจะใหเด็กๆกลับไปวาดรูปของตนเองใหเสร็จ  

o Relay 2: ใหเด็กแตละคนวาดเสนยาวจํานวน 2 เสนลงบนกระดาษ 

 ครูอาจจะพูดทบทวนคําสั่งขณะที่หัวหนากลุมพยายามสื่อสารคําสั่งใหกับสมาชิกในกลุม 

o Relay 3: เด็กแตละคนจะตองวาดรูปมือของตนเอง (สมาชิกในกลุมสามารถชวยวาดได) 

o Relay 4: ใหแตละคนวาดเสนโคงจํานวน 4 เสน 

• เด็กแตละคนควรจะมีสวนรวมในการแข็งขันแตละครั้ง และมีโอกาสไดเปนหัวหนากลุม  

 

  

• เมื่อการแขงขันจบสิ้นลง ใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหน่ึง และใหพูดคุยกันเรื่อง “รอคอยรอบของฉัน” 

o เธอคิดวาคนอ่ืนๆในกลุมจะรูสึกอยางไรหากวาเธอไดเปนหัวหนากลุมตลอดเวลา?  

o ทําไมเราตองผลัดเปล่ียนกัน  
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o เราจะรอคอยรอบของเราอยางอดทนไดอยางไร 

o พวกเธอคิดวาทุกคนจะมีความสุขไหม ถามีเพียงคนบางคนไดเปนหัวหนากลุม และคนอ่ืนๆไมไดเปน  

o เธอคิดวาเราจะสามารถแสดงความรักใหกับเพื่อนๆไดหรือไม โดยการท่ีใหโอกาสผลัดเปล่ียนกันรับบทบาท  

 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:  

 

   

 

 

พระเจาทรงตองการใหเรารักซึ่งกันและกัน และวิธีท่ีดีในการรักผูอ่ืนคือการผลัดเปล่ียนกัน และอดทนรอคอย วันน้ีเรา

ไดผลัดเปล่ียนกันรับบทบาทหัวหนากลุม แตอาจจะมีวันท่ีเธอไมไดเปนคนแรก ถาเธออดทน อาจจะมีสักคร้ังหน่ึงท่ี

เธอจะไดเปนคนแรก ใหเราอธิษฐานดวยกัน 

นําเด็กๆอธิษฐาน: 

1.  อธิษฐานทูลขอใหพระเจาทรงชวยใหเด็กๆไดเห็นความสําคัญของผูอื่นกอน 

2. ขอบพระคุณพระเจาที่ทุกคนไดมีโอกาสเปนคนแรกในวันน้ี 

3. ขอพระเจาที่จะทรงชวยใหเรารอคอยอยางอดทน  

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)  
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การประเมินผลผูเรียน:  
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