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                                                     บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที ่3 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: ท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานส าเร็จเป็นอย่างน้อย 

สาระการเรียนรู:้ พัฒนาพฤติกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: ทักษะการศึกษา 

บทเรียน: การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียน 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10-15 นาทีส าหรับการพูดคุย 

                                      30 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
           

 เด็กสามารถหาประสบการณ์ และสามารถอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราจะส่งผล
กระทบต่อการเรียนได้อย่างไร 

 เด็กสามารถหาทางเลือกอื่นที่สามารถหาได้ในพื้นที่เพื่อเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดส าหรับ
การศึกษา         
   

 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                   
 

  
 

 กระดาษ  

 ดินสอ หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ  

 อุปกรณ์เสริม: สีเทียน, ดินสอสี เป็นต้น ส าหรับการวาดภาพต่างๆ 
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 ชอล์ก 

 
               อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  
               หลากหลายข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีจะเลือกท า 

      
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:    

              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. หากเป็นไปได้ให้น าโทรทัศน์, วิทยุ และ/ หรือเครื่องเล่นเทป หรือ แผ่นซีดีที่มีเสียงดนตรีส าหรับฟัง 
4. หากหาไม่ได้ ก็ให้หาอาสาสมัครที่เต็มใจจะมาร้องเพลง, ตีหม้อ หรือให้จังหวะเสียงด้วยวิธีอื่นก็ได้ สอนพวก
เขาให้สร้างจังหวะเสียงให้ดังพอที่นักเรียนจะได้ยินกันทุกคน แต่ต้องไม่ดังมากเพราะมันจะเป็นการรบกวนผู้อื่น 
5. หาสถานที่นอกห้องเรียนที่เด็กๆจะสามารถนั่งเขียนหนังสือได ้
6. พิจารณาถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อต้องออกไปเรียนนอกห้องเรียน 

 มีข้อควรระวังเด้านความปลอดภัยที่คุณควรไตร่ตรองบ้างหรือไม?่ 

 มีกระดานแข็งๆที่นักเรียนสามารถน ามาด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้เอาไว้รองตอนเขียนหนังสือกันง่ายขึ้น
หรือไม?่ 

 นักเรียนจ าเป็นต้องสวมใส่เส้ือผ้าอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม?่ 
7.อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
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ขั้นตอนการเรียนการสอน:  

 
                 การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

ช่วงเวลาแสดงความคิดเห็น:  
ถามว่า: มีใครบ้างที่ต้องน าการบ้านจากโรงเรียนกลับไปท าที่บ้านในบางครั้ง? ให้นักเรียนตอบ 
 
ถามว่า: แล้วพวกหนูใช้เวลาในการท างานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้นนานแค่ไหน? ให้นักเรียนตอบ   
 
 
ถามว่า: พวกหนูท าการบ้านกันตอนไหน? ให้นักเรียนตอบ   
 
 
ถามว่า: พวกหนูท าการบ้านจากโรงเรียนกันที่ไหน? ให้นักเรียนตอบ   
 

  
การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  พูดว่า: พวกหนูส่วนใหญ่มีการบ้านจากโรงเรียนที่ต้องน าไปท าต่อให้เสร็จท่ีบ้าน และ
อาจมีเวลาไม่มากนักที่จะท า ดังนั้นการท าการบ้านให้เสร็จท่ีโรงเรียนให้มากท่ีสุดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจริงๆ วันนี้
เราจะมาเน้นถึงเรื่องการท าการบ้านให้เสร็จท่ีโรงเรียนกันนะ  
 
 ถามว่า: มีใครบ้างที่รู้ว่าค าว่า “สภาพแวดล้อม”นั้นหมายความว่าอะไร? ให้นักเรียนตอบ ช่วยกล่าวน าให้
นักเรียนเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมก็คือบรรยากาศ หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเอง  
 
พูดว่า: ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วบรรยายถึงบรรยากาศของสถานที่ๆหนูแต่ละคนนั่งท าการบ้านให้เพื่อนที่คู่กับหนู
ฟังว่า บิเวณนั้นมีเสียงดัง, มีสีสันมากมาย, มีความสะดวกสบาย, มีความเงียบ, สงบ, วุ่นวาย, มีอะไรรบกวน
สมาธิบ้างหรือไม่ ให้เวลานักเรียนสักสองนาทีในการแลกเปลี่ยนความคิดกัน     
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พูดว่า: วันนี้เราจะมาลองท าการทดลองกัน เราจะลองเขียนเรื่องราวกันในบรรยากาศที่แตกต่างกันสักสาม
ตัวอย่าง ให้พวกหนูเริ่มเขียนเรื่องราวอะไรก็ได้ที่อยากจะเขียนในบรรยากาศทดลองที่หนึ่ง, แล้วเขียนต่อระหว่าง
ที่เราอยู่ในบรรยากาศทดลองที่สอง และให้เขียนจนเสร็จบรรยากาศทดลองที่สาม หากพวกหนูท าเสร็จเร็ว พวก
หนูอาจจะลองเขียนเรื่องนั้นซ้ าอีกครั้ง หรืออาจจะเริ่มเขียนเรื่องที่สองก็ได้   
 
ในการเริ่มเขียนเรื่องราวของเรา เราจะเริ่มเขียนในบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นบรรยากาศทดลองแรก ห้ามคุยกัน
เด็ดขาด และต้องนั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาในช่วงทดลองที่หนึ่ง พวกหนูเริ่มเขียนได้เลยเมื่อมีกระดาษ และดินสอ 
(หรืออุปกรณ์การเขียนอื่น) พร้อมแล้ว ให้เวลานักเรียนท างานประมาณห้านาท ีพยายามท าให้ห้องเรียนเงียบสงบ
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แม้แต่ตัวครูเองก็อาจจะเริ่มเขียนเร่ืองราวของตนเองไปพร้อมกับเด็กๆ 
 
พูดว่า: ให้ขีดเส้นใต้ไว้บนกระดาษตรงที่พวกหนูเขียนเสร็จในบรรยากาศทดลองที่หนึ่ง    
 
พูดว่า: ต่อไป เรา จะเปลี่ยนบรรยากาศในการทดลองนิดหน่อย เมื่อครูพูดจบ ให้พวกหนูเขียนเรื่องราวของพวก
หนูต่อไป หากหนูอยากคุยกับเพื่อนท่ีนั่งใกล้ๆกัน ก็ให้คุยกันได้เล็กน้อย แต่พวกหนูยังต้องตั้งใจเขียนต่อให้ได้   
 
เมื่อนักเรียนเร่ิมท างาน  ให้เพิ่มเสียงในห้องเรียนโดยอาจจะท าได้โดย: 

 เปิดโทรทัศน์ หรือวิทยุ 

 เปิดเครื่องเล่นแผ่นซีดี หรือเทปคาสเซ็ทก็ได้ 

 ให้มีคนมาร้องเพลงสักคน หรือหลายคนก็ได้  

 ให้เชิญใครก็ได้มาเล่นแทมเบอรีน, ตีกลอง, เคาะหม้อ หรือสร้างเสียงด้วยวิธีอื่นๆ 

 ให้แน่ใจว่าเสียงเหล่านี้ดังพอที่นักเรียนจะได้ยิน แต่ไม่ถึงกับเป็นการรบกวนสมาธิหากนักเรียนฟังเสียง
เหล่านี้      

 
ให้เวลานักเรียนท างานประมาณห้านาที  
 
พูดว่า: ให้ขีดเส้นใต้ไว้ตรงที่พวกหนูเขียนเสร็จในบรรยากาศทดลองที่สองนี้   
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พูดว่า: ส าหรับบรรยากาศทดลองที่สาม เราจะย้ายออกไปนอกห้องเรียน เม่ือเราไปถึงจุดหมาย ให้พวกหนูหาที่
นั่งที่ครูสามารถมองเห็นพวกหนูได้ทุกคน แต่พวกหนูจะต้องแยกนั่งเดี่ยว ให้น ากระดาษ และอุปกรณ์การเขียน
ไปด้วย   
 
ให้พวกหนูทุกคนไปเลือกหาที่นั่งของตนเองได้เลย เมื่อนักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว ให้เวลานักเรียนท างานห้านาที   
 
หลังจากนั้นให้พาเด็กๆกลับเข้าสู่ห้องเรียน และกลับไปนั่งที่ของตนเอง   
 

 
 
การสรุปบทเรียน:     
 

 

ถามว่า: วันนี้เราได้นั่งเขียนเรื่องราวของเราในบรรยากาศต่างๆ บรรยากาศเหล่านั้นเป็น
มีแบบใดบ้าง? ให้นักเรียนตอบ    
 
ให้ครูเขียนบรรยากาศทั้งสามนั้นบนกระดานด า กระตุ้นให้เด็กๆบรรยายสิ่งที่พวกเขาเห็น, ได้ยิน และรู้สึกในแต่
ละสถานการณ์   
 
พูดว่า: ให้พวกหนูจับคู่หรือจับกลุ่มสักสามคนกับเพื่อนที่นั่งใกล้ๆหนู แล้วมาอ่านเรื่องราวร่วมกันในสิ่งที่พวกหนู
ได้เขียนไว้ เราได้ขีดเส้นใต้เอาไว้บนกระดาษเพื่อแยกให้เห็นว่าการเขียนของเราเป็นอย่างไรในแต่ละ
สภาพแวดล้อมที่เราเขียน ให้หนูอ่านเร่ืองที่หนูเขียนให้เพื่อนฟัง แล้วลองคุยกันว่าตรงส่วนใดที่พวกหนูคิดว่า
เขียนได้ดีที่สุด? 
ในส่วนใดที่พวกหนูประสบความส าเร็จในการเขียนมากที่สุด? 
แล้วลองพิจารณาดูสิว่า สภาพแวดล้อมแบบใดที่พวกหนูคิดว่าดีที่สุดส าหรับพวกหนู     
 
ให้เวลานักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยกันสักครู ่    
 
พูดว่า: สภาพแวดล้อมทั้งสามของเราที่ได้ทดลองกันวันนี้ก็คือ ท างานเงียบๆที่โต๊ะเรียน, มีเสียงดนตรีแทรกบ้าง
เล็กน้อย และสุดท้ายก็คือการออกไปนั่งนอกห้องเรียน ใครคิดว่าการท างานเงียบๆที่โต๊ะเรียนเป็นสภาพแวดล้อม
ที่ดีที่สุดให้ลุกขึ้นยืนเลย ให้นักเรียนยืนขึ้นได้    
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พูดว่า: ใครคิดว่าตนเองสามารถท างานได้ดีที่สุดเม่ือมีเสียงดนตรีแทรกเบาๆให้ลุกขึ้นยืนเลย ให้นักเรียนยืนขึ้นได้    
 
พูดว่า: ใครคิดว่าตนเองสามารถท างานได้ดีที่สุดในขณะที่เราท างานกันข้างนอกห้องเรียนให้ลุกขึ้นยืนเลย ให้
นักเรียนยืนขึ้นได้    
 
 
พูดว่า: ดูเหมือนว่าเราแต่ละคนจะมีพรสวรรค์ และความสามารถพิเศษท่ีแตกต่างกัน เราสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน การเลือกสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เรามีสมาธิ และการมีสิ่งที่รบกวนสมาธิเราน้อย
มากสามารถท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในการที่เราจะท างานนั้นให้เสร็จโดยมีประสิทธิภาพอย่างไร และ
จะสามารถท างานได้ดีมากด้วย      
 
พูดว่า: พวกหนูคิดว่าพวกหนูจะหา หรือสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีที่สุดได้ที่ไหน หรือได้อย่างไร?   
 
ให้นักเรียนตอบ และครูก็เขียนรายการของสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นไว้บนกระดานด า   
 
กิจกรรมเสริม:   

  
แทนที่จะให้นักเรียนเขียนเรื่องราวต่างๆ ควรให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงผู้มีอุปการคุณของพวกเขาจะดีกว่า ให้
ใช้หลักสูตรการเขียนจดหมายมาใช้ในการท ากิจกรรมนี้  
หากมีนักเรียนคนใดยังเขียนหนังสือไม่เป็น ก็ให้พวกเขาวาดภาพในการสร้างเรื่องราว หรือจดหมายของพวกเขา
ก็ได้      
 
หากคุณครูทราบว่ามีเด็กๆในโครงการของคุณมีการบ้านคล้ายๆกันอย่างสม่ าเสมอ เช่นคณิตศาสตร์ หรือหากพวก
เขาก าลังท ารายงานชิ้นส าคัญของโรงเรียน คุณอาจบอกพวกเขาล่วงหน้าให้ น างานนั้นมาท าในห้องเรียนได้ 
อนุญาตให้พวกเขาท างานที่ได้รับมอบหมายเหล่านี้แทนการเขียนเรื่องราวสักเรื่อง      
 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)   
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การประเมินผลผู้เรียน: 
  
  
 
 


