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บทเรียนดานอารมณสังคม บทท่ี 7ก 

เร่ือง  การแสดงอารมณ--ฉันมีความสุข 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  การฝกบริหารจัดการตนเอง 

สาระการเรียนรู:  การระบุถึงอารมณตางๆ: ระบุ และกําหนดอารมณของคน ทั้งดานบวก และดานลบ 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ระบุอารมณตางๆ: ฉันมีความสุข 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะไดเรียนรูการบงบอกอารมณแหงความสุข 

2. เด็กจะแสดงความรูสึกในการตอบสนองตอความรูสึกดีใจ 

3. เด็กจะบอกไดถึงสถานการณที่ทําใหเขา/เธอมีความสุข 

4. เด็กจะสามารถระบุไดถึงอารมณที่มีความสุขของคนอื่นๆ และสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. มีหรือไมมีก็ได: รูปภาพของเด็กๆที่แสดงออกถึงอารมณดีใจ และมีความสุข 

2. ชอลค และกระดานดํา หรือ ก่ิงไม และพ้ืนดิน หรือพื้นทรายเพ่ือที่จะสามารถวาดรูปได  

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

ไมมีกิจกรรมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

 

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. ใหฝกทําทาทางดีใจเพ่ือที่จะสามารถแสดงใหกับเด็กๆในช้ันเรียนได 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆเพ่ือใหเด็กจะสามารถคนพบสิ่งตางๆในชีวิตที่จะชวยใหพวกเขามีอารมณของ

ความสุข        

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 

 
เราจะมาพูดเก่ียวกับอารมณของเรา คําวา “อารมณ” หมายถึงการท่ีเรารูสึก และตอบสนองตอบางสิ่งบางอยาง อารมณน้ันจะแตกตาง

จากความรูสึกเจ็บเม่ือมีคนใดคนหน่ึงเหยียบเทาของเธอ ใหพวกเธอยืนขึ้น และแสดงใหครูดูซิวาพวกเธอจะตอบสนองอยางไรเม่ือเธอ

รูสึกเจ็บเทา ใหเด็กแสดงโดยการจับเทาของตนเอง กระโดดไปมา และทําเสียงรองใหเหมือนเจ็บเทา 

 

เม่ือเธอรูสึกเจ็บปวด เธออาจจะรองไหออกมา มีเหตุการณอะไรอีกบางท่ีอาจทําใหเธอรองไหได? (คําตอบที่เปนไปได: รูสึก

เสียใจ รูสึกกลัว รูสึกโดดเด่ียว ฯลฯ) การรองไหเปนวิธีหน่ึงในการแสดงออกเก่ียวกับอารมณของเรา เม่ือเธอรองไห เธออาจจะ

แสดงใหเห็นวาเธอกลัว โดดเดี่ยว ตกใจ หรือเพียงแครูสึกเศรา 

 

ยังมีอารมณอ่ืนๆอีกมากมายมาย หรือวิธีอ่ืนๆท่ีคุณรูสึก เรากําลังจะเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับอารมณอ่ืนๆในบทเรียนตอๆไป แต

วันน้ีเราจะมาพูดกันเก่ียวกับอารมณ หรือความรูสึกท่ียอดเย่ียม 

 

ครูจะแสดงใหพวกเธอเห็นถึงอารมณท่ีครูกําลังรูสึกตอนน้ีอยู ยิ้ม และแสดงความดีใจ พวกเธอคิดวาตอนน้ีครูมีอารมณ

อยางไร? (ดีใจ) ใช ครูมีความสุข ใหพวกเราย้ิมอยางมีความสุข และเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองความสุข 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• ใหเริ่มโดยการเลาใหเด็กๆฟงเก่ียวกับเรื่องที่ทําใหเธอรูสึกมีความสุข (ใหพูดคุยกันเก่ียวกับสิ่งที่ทําใหคุณรูสึกมี

ความสุข สถานที่ที่คุณไป บุคคลที่คุณอยากอยูดวย ฯลฯ) ใหแสดงอารมณหรือทาทางเมื่อคุณรูสึกมีความสุข 

• มีอะไรบางท่ีทําใหเธอรูสึกมีความสุข? ใหเด็กๆไดตอบสนอง พวกเธอจะแสดงอารมณหรือทาทางอยางไรบางเม่ือเธอ

รูสึกมีความสุข? ใหเด็กๆไดฝกทําหนาเมื่อมีความสุข และใหเพื่อนๆในช้ันเรียนไดดูดวย ถาคุณมีรูปของเด็กๆที่

แสดงออกถึงอารมณที่มีความสุข เอาใหเด็กๆดูดวย 

• พระเจาไดทรงสรางสิ่งตางๆมากมายในโลกใบน้ีท่ีชวยใหเรามีความสุขไดเชน ดอกไมสวยๆ นกนอย เมฆสีขาว และรุง

กินนํ้า พวกเธอคิดวามีอะไรท่ีพระเจาทรงประทานใหเธอท่ีทําใหเธอมีความสุข? ใหเด็กแตละคนพูดถึงคนละหน่ึงสิ่ง 

• บางคร้ังเม่ือเธอรูสึกเศราใจ รูสึกไมดี หรือกลัว พวกเธอควรท่ีจะคิดถึงสิ่งตางๆท่ีทําใหเธอมีความสุข ซึ่งถาทําเชนน้ัน

แลว มักจะเปนวิธีท่ีสามารถชวยใหเธอรูสึกดีขึ้นได 

• พวกเธอจะรูไดอยางไรเม่ือรูสึกวามีความสุข? ใหเด็กๆบางคนที่จะตอบสนอง สวนใหญแลว การย้ิมของเราจะชวยให

คนอ่ืนรูวาเรารูสึกมีความสุข บางคร้ังเม่ือเราหัวเราะ หรือหัวเราะคิกคัก ใหพวกเราทุกคนหัวเราะกันอยางมีความสุข 

ใหเด็กๆไดใชเวลาสักครูหน่ึงที่จะหัวเราะอยางมีความสุข 

• เธอจะรูไดอยางไรวาเพื่อนๆของเธอกําลังรูสึกมีความสุข? ใหเด็กๆไดตอบสนอง พวกเธอรูสึกอยางไรเม่ือเพ่ือนๆของ

เธอมีความสุข? ใหเด็กๆไดมีโอกาสตอบคําถาม  

• โดยปกติแลว เราจะรูสึกดีใจเม่ือเพื่อนๆของเรามีความสุข ตัวอยางเชน ถาเพ่ือนของเธอไดรับของขวัญนารักๆ พวกเธอ

สามารถรูสึกมีความสุขไดเหมือนกัน ถึงแมวาเราจะไมไดรับของขวัญเหลาน้ัน พวกเธอคิดวาทําไมเม่ือเราเห็นเพ่ือนๆ

เราไดรับของขวัญจึงทําใหเรารูสึกมีความสุข? ใหเด็กๆบางคนไดตอบคําถามน้ี 

• การเปนเพ่ือนท่ีดีตอกันหมายถึงการท่ีเราตองการใหมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพ่ือนของเรา เธอมักจะรูสึกมีความสุขเม่ือเพื่อน

ของเธอรูสึกมีความสุข และเธอมักจะรูสึกเศราเม่ือเพื่อนๆของเธอเศราใจ ใหพวกเธอจับคูกัน ใหคุณชวยเด็กๆในการ

จับคู 

 
  

  

• ครูจะบอกพวกเธอเก่ียวกับสถานการณท่ีมีความสุข และใหเธอแสดงใหเพ่ือนของเธอดู ทาทางท่ีบงบอกถึงความรูสึกท่ี

มีความสุข หลังจากท่ีเธอแสดงใหเพื่อนของเธอดูแลว ใหหันมาแสดงใหครูดูดวย เด็กๆควรแสดงออกตอสถานการณ

แตละอยางอยางรวดเร็ว หากเด็กๆใชเวลามากเกินไป ขอใหคุณหนุนใจเด็กๆใหทํากิจกรรมใหเร็วขึ้น  
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o เธอกําลังเลนอยูคนเดียว และจูๆก็มีเพื่อนของเธอมาเลนกับเธอดวย 

o เธอมีผลไมอยูสองชิ้น และเธอไดแบงชิ้นหน่ึงใหกับเพื่อนของเธอ 

o เธอมีของเลนหน่ึงชิ้น และเธอก็เลนของกับเพ่ือนของเธอ 

o เธอคิดถึงเร่ืองสนุกๆ และเธอก็เลาใหเพื่อนๆฟง 

o เธอกับเพ่ือนๆของเธอไดเลนสนุกกับลูกสุนัข 

o เธอกับเพ่ือนๆเธอไดเลนสาดนํ้าดวยกัน 

o ใหคุณสรางสถานการณตางๆที่เด็กๆในชุมชนของคุณอาจจะเคยทํามากอน  

 

 
 

  
• ชางเปนสิ่งท่ียอดเย่ียมหากเรามีเพื่อนสักคนหน่ึง หันไปหาเพื่อนของเธอและบอกกับเขาวา “เธอทําใหฉันรูสึกมี

ความสุข” ใหเด็กๆไดใชเวลาพูดกับเพ่ือนของเขา ตอนน้ีพวกเราลองมาคนหาดูวายังมีอะไรอีกท่ีทําใหเรารูสึกมี

ความสุข 

• สําหรับกิจกรรมน้ี ใหใชกระดานดํา หรือนําเด็กๆออกไปขางนอกเพ่ือเด็กจะสามารถวาดรูปโดยใชไม หรือก่ิงไมลงบน

พ้ืนดิน หรือพ้ืนทรายได บอกเด็กๆเก่ียวกับเหตุการณที่ทําใหคุณมีความสุข วาดรูปหนาคนยิ้ม (วาดวงกลม มีจุดสองจุด

ใหเปนตา และเสนโคงหน่ึงเสนเหมือนกับคนยิ้ม) ลงบนกระดาน หรือบนพ้ืนดินก็ได  

• ใหเด็กเขามาบอกเหตุการณที่ทําใหเขา/เธอรูสึกมีความสุข หลังจากที่เด็กคนดังกลาวเลาใหกับเพ่ือนๆฟงแลว ใหเขา/

เธอวาดรูปคนหนายิ้มอยางงายๆลงบนกระดาน หรือบนพ้ืนดิน/ทราย และอยาลบรูปวาดที่เด็กแตละคนวาด ใหเด็กทุก

คนวาดรูปจนเต็มกระดาน 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:   

 

  
• ใหเราลองมองดูรูปคนหนาย้ิมท่ีเราวาด พวกเราชางมีความสุขมากมายเหลือเกิน ใหเราชื่นชมยินดีกัน ใหเด็กๆปรบมือ 

และแสดงความรูสึกมีความสุข 

• พระเจาทรงสรางสิ่งท่ีดีๆ และพระองคทรงใหสิ่งดีๆในชีวิตของเรา ท่ีชวยใหเรารูสึกมีความสุข ใหเราทูลขอบพระคุณ

กับพระองคสําหรับทุกสิ่งทุกอยางท่ีทําใหเรามีความสุข ใหคุณยกตัวอยางประโยคสั้นๆในการทูลชอบพระคุณพระเจา

สําหรับบางสิ่งบางอยางที่ทําใหคุณรูสึกมีความสุข ตัวอยางเชน “ขอบพระคุณพระเจาสําหรับเด็กๆในช้ันเรียนของครู” 

ใหเด็กแตละคนมีโอกาสที่จะอธิษฐาน แตหากเด็กคนใดที่อายใหเขา/เธออธิษฐานในใจก็ได 

• ในพระคัมภีรบอกกับเราวา เม่ือเรามีความสุข เราควรรองเพลงสรรเสริญพระเจา (ยากอบ 5:13) ใหเรารองเพลงแหง

ความสุขเพื่อทูลพระเจาวาพระองคชางอัศจรรยย่ิงนัก ใหเลือกเพลงที่เด็กๆรูจัก อาจจะเปนเพลง “พระเยซูทรงรักฉัน” 
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กิจกรรมเสริม:  

 

ไมจําเปนสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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