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                             บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 4              

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทกัษะในการช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจได้ 

ตัวช้ีวัด: สร้างความสนใจด้านวิชาชีพ และสติปัญญาที่ไม่ซ้้าใคร                          

สาระการเรียนรู้: ก่อให้เกิด, ปฏบัิติตาม และประเมินการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก และตามที่ได้รับค้าสั่งมา
ต่อปัญหาต่างๆ 

 

กลุ่มอายุ: 6-8 ป ี

ป:ี 2 

หัวข้อหลัก: ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

บทเรียน: กิจกรรมการจัดหมวดหมู่  

เวลาที่ใช้ในการสอน: 10 นาทสี้าหรับกิจกรรมแสดงความคิดเห็น 

                           35 นาทีส้าหรับบทเรียน                                     

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ 
          

 เด็กสามารถจัดหมวดหมู่ส้าหรับส่ิงของได้หลายชนิด 
 

 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                   
 

  

 กระดาษ  

 ดินสอ หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ  

 ถุงใส่สิ่งของเบ็ดเตล็ด 1 ใบส้าหรับเด็กทุกๆ 5 คน 
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อุปกรณ์การสอนส้าหรับกิจกรรมเสริม:  
ไม่มีกิจกรรมเสริมในบทเรียนนี้                                                                    
 

 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท้า:  
 
1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ 
2. รวบรวมอุปกรณ์ที่ต้องใช ้
3. จัดเตรียมกิจกรรมการจัดหมวดหมู ่

 พยายามเก็บสะสมวัสดุชิ้นเล็กๆให้มากที่สุดเพื่อที่เด็กๆจะได้แยกประเภท และจัดหมวดหมู่  โดย
อาจจะหาวัสดุดังนี้: 
 ฝาขวดพลาสติก 
 ภาชนะใส่อาหารชิ้นเล็กๆ 
 กระดาษสีที่น้ามาตัดเป็นรูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน 
 สิ่งของจากธรรมชาติ (ก้อนหิน, เมล็ดพืช, กลีบดอกไม,้ ถั่ว, กิ่งไม้เล็กๆ เป็นต้น) 
 กระดุม 
 หาสิ่งของที่มีขนาดเล็กๆเพื่อที่เด็กๆจะสามารถแยกประเภท และจัดให้เป็นหมวดหมู่ได้ 

 ใส่สิ่งของเหล่านี้ลงในถุงพลาสติกที่มีขนาดพอดีกับของที่จะใส่ (หรืออาจใช้ภาชนะชนิดอื่นๆก็ได้) 
จัดเตรียมของหนึ่งชุดต่อเด็ก 5 คนในห้องเรียน 

 เตรียมหาสักสองตัวอย่างในเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนเห็นว่าคุณจัดกลุ่มสิ่งของเหล่านี้อย่างไร 
4. คิดหาสถานที่ๆคุณจะแสดงตัวอย่างให้นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นได้      
5. แบ่งกลุ่มในห้องเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีนักเรียนที่สามารถเขียน

หนังสือได้อย่างน้อยหนึ่งคน   
6.    อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส้าหรับโอกาสที่ได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน้าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 
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o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส้าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท้า และจะด้าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย   
 

หมายเหตุ: บทเรียนนี้เป็นบทเรียนเดียวกันกับบทเรียนในปีที่หนึ่ง   
 หากมีนักเรียนบางคนที่จ้าวิธีการท้ากิจกรรมนี้ได้ คุณอาจให้พวกเขาช่วยท้าตัวอย่างให้นักเรียนคน

อื่นดูก็ได้    
 อีกประการหนึ่ง, หากเป็นไปได้ให้หลีกเล่ียงการน้าวัสดุชนิดเดิมที่ใช้ในปีที่แล้วมาใช้ซ้้าอีก   

 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน:   
                

             การน้าเข้าสู่บทเรียน:   
   

 
 

 
  

ถามว่า: หากเราจะแบ่งนักเรียนในห้องเรียนนี้ออกเป็น
กลุ่มท่ีแตกต่างกัน เราควรจะแบ่งกันอย่างไร? ให้นักเรียนตอบ แล้วบอกให้นักเรียนแยกกันเป็นกลุ่มในแบบต่างๆโดย
กล่าวน้าให้นักเรียนเห็นว่ามีหลายวิธีในการแบ่งกลุ่ม เช่น:      

 2 กลุ่ม: แบ่งตามเพศคือ เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง 

 หลายกลุ่ม: แบ่งตามพรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, กิจกรรมพิเศษ 

 แบ่งตามลักษณะผมของนักเรียน: ผมยาว/ ผมสั้น/ ผมตรง/ ผมหยิก 

 นักเรียนตัวเตี้ย, ตัวสูงปานกลาง และตัวสูงมาก 

 สีตา หรือสีผมของนักเรียน 

 สีของเสื้อ หรือกางเกงที่นักเรียนใส ่

 เป็นต้น  
 

  
           การน้าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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พูดว่า: พระเจ้าได้ทรงประทานความคิดและจิตใจท่ีดีงามให้
เราทุกคน ในขณะที่พวกเราหาหนทางที่จะรับใช้พระองค์ไปตลอดชีวิตของพวกเรานั้น พวกเราจ้าเป็นต้องสร้าง
ความแข็งแกร่งในใจของพวกเราให้มากขึ้นโดยการใช้ความแข็งแกร่งนั้น และสร้างความแข็งแกร่งในใจให้มาก
ขึ้น   
 
พูดว่า: วันนี้เราจะท้ากิจกรรมท่ีจะช่วยให้จิตใจของพวกเราเติบโตขึ้น ครูมีถุงใบนี้ซึ่งบรรจุสิ่งของไว้มากมาย 
แสดงถุงให้นักเรียนเห็น   
 
ครูจะเริ่มท้ากิจกรรมโดยการน้าสิ่งของในถุงนี้ออกมา และวางไว้บนโต๊ะ เมื่อครูเริ่มท้า ให้พวกหนูดู และสังเกต
สิ่งของต่างๆให้ทั่วทุกชิ้น ครูต้องการให้พวกหนูวางสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายๆกันไว้หนึ่งกอง (อย่างน้อยต้องมี
สิ่งของสัก 5 ชิ้นที่คล้ายกันในหนึ่งกอง)    
 
อธิบายให้นักเรียนฟังถึงสิ่งที่คุณคิดขณะที่คุณเริ่มขั้นตอนในการท้ากิจกรรม โดยอาจกล่าวดังนี:้     
 

“เมื่อครูมองสิ่งของเหล่านี้ ครูสังเกตได้ในทันทีว่ามีของหลายชิ้นที่มีสีฟ้า ครูก็จะเลือกของที่มีสีฟ้า 5 ชิ้น
มาวางไว้ในกลุ่มแรก” หยิบของสีฟ้ามา 5 ชื้นแล้วจัดวางไว้ด้วยกัน   
 
“มีใครเริ่มจะเห็นของที่เราจะสามารถน้ามาแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งได้บ้าง?” ให้นักเรียนหนึ่งคนแสดงความ
คิดเห็น หากเป็นความคิดที่เข้าท่า ก็พูดว่า “เรามาลองท้าตามความคิดนี้กันดีกว่า ครูเห็นวัตถุทรงกลม 2 
ชิ้นแล้ว นั่นไงชิ้นที่สามอยู่ตรงนั้น” หากมีนักเรียนบางคนอยู่ใกล้ๆของทรงกลมก็ให้พวกเขาหามาเพิ่ม
อีกให้ครบ 5 ชิ้น     
ส้าหรับตัวอย่างสุดท้าย ให้พวกหนูลองคิดจัดกลุ่มสิ่งของแปลกๆ; บางอย่างที่ต้องให้นักเรียนคิดค้านึงถึง
อะไรก็ได้นอกเหนือจากสี หรือขนาดของวัตถุ ตัวอย่างหนึ่งที่อาจหาได้ก็คือให้นักเรียนหาวัตถุท่ีมี
ลักษณะเป็นเส้นตรงมา 5 ชิ้น (กิ่งไม้, หลอดล เป็นต้น) แล้วพูดว่า “สิ่งเหล่านี้อาจจะน้ามาใช้คนน้้าตาล
ในน้้าชาของครูก็ได!้”     

 
พุดว่า: อีกสักครู่ พวกหนูจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มจะได้ถุงซึ่งมีสิ่งของต่างๆบรรจุอยู่ในนั้น ให้พวกหนู
น้าออกมาดูให้ทั่วแล้วก็จัดแยกชนิดสิ่งของไว้เป็นกลุ่มๆ        
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ถามว่า: ในแต่ชนิดจะต้องมีของอยู่กี่ชิ้น? ให้นักเรียนตอบ (ค้าตอบ: อย่างน้อย 5 ชิ้น)  
 
ถามว่า: มีวิธีใดบ้างที่เราจะสามารถแยกชนิดสิ่งของต่างๆได้ ให้นักเรียนตอบ (ค้าตอบ: ขนาด, สี, รูปร่าง, สิ่งของ
เหล่านั้นเอาไว้ใช้ท้าอะไร เป็นต้น) 
  
พูดว่า: พวกหนูอาจแยกชนิดสิ่งของในแบบอื่นๆ พยายามนึกแบบสร้างสรรค!์ กฎข้อเดียวคือพวกหนูจะต้อง
สามารถอธิบายได้ว่าท้าไมพวกหนูถึงจัดสิ่งของเหล่านั้นไว้ในกองเดียวกัน     
 
เป้าหมายของพวกหนูก็คือการสร้าง และบันทึกกลุ่มของสิ่งของให้แตกต่างกันให้มากที่สุด เลื่อนสิ่งของต่างๆไป
รอบๆวงข้างหน้าพวกหนู ทุกครั้งที่พวกหนูเกิดมีความคิดใหม่ๆ ให้เพื่อนหนึ่งคนในกลุ่มเขียนจดชื่อสิ่งของที่จะ
ไว้กลุ่มเดียวกัน และท้าไมถึงจัดสิ่งของเหล่านั้นไว้ด้วยกัน    
 
ขณะที่เด็กๆท้างานกัน ครูควรจะเดินดูทุกๆกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจค้าสั่งจริงๆ    
 

 ส้าหรับกลุ่มที่มีความยากล้าบากในการท้า ให้ครูช่วยนักเรียนแบ่งกลุ่มสิ่งของสักสองกอง และจดบันทึก
ข้อมูล  

 กระตุ้นให้นักเรียนแยกชนิดสิ่งของด้วยวิธีคิดใหม่ๆ 

 วิจารณ์นักเรียนว่าพวกเขาท้างานร่วมกันได้ดีเพียงใด และพูดถึงพฤติกรรมของพวกเขาในขณะที่ก้าลัง
ท้างานกัน พวกเขาได้ท้าสิ่งต่อไปนี้หรือไม:่   
 ยอมเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกันบ้างหรือไม?่    
 มีความอดทนโดยให้เวลาแก่ผู้จดบันทึกข้อมูลเขียนจนเสร็จหรือไม?่ 
 มีความคิดสร้างสรรค์โดยมีการลองจัดหมวดหมู่ส่ิงของแบบใหม่ๆบ้างหรือไม?่ 

 

 
 

ก่อนเลิกเรียน 15 นาที ให้พูดว่า: อีกสองนาทีข้างหน้า ให้พวกหนู
แสดงผลงานที่เด่นที่สุดในกลุ่มของตนเองให้เพื่อนๆในห้องเรียนดู ปรึกษากันในกลุ่มว่าจะเลือกของสองชนิด
ไหนไปแสดงเป้นผลงานกลุ่ม ให้เวลานักเรียนตัดสินใจกัน    
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พูดว่า: เมื่อครูเรียกกลุ่มไหน ให้สองคนในกลุ่มนั้นรีบยืนขึ้น   
   

 คนหนึ่งจะท้าหน้าที่แสดงสิ่งของให้เพื่อนๆในห้องเรียนดู ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะท้าหน้าที่อธิบายว่าท้าไมถึง
จัดกลุ่มสิ่งของเหล่านั้นไว้ด้วยกัน 

 เสร็จแล้วนักเรียนสองคนนั้นก็นั่งลงได้ และสมาชิกในกลุ่มเดิมอีกสองคนก็จะลุกขึ้นยืน  

 คนหนึ่งจะท้าหน้าที่แสดงสิ่งของในชุดที่สองให้เพื่อนๆในห้องเรียนดู ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะท้าหน้าที่อธิบาย
ว่าท้าไมถึงจัดกลุ่มสิ่งของเหล่านั้นไว้ด้วยกัน 

 
ให้เวลาแต่ละกลุ่มแสดงผลงานให้เพื่อนๆดู   
 
หากนี่เป็นเรื่องจริง พูดว่า: ครูมักสงสัยว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงสร้างพวกเราขึ้นมาแต่ละคนนั้น พระองค์ทรง
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด ถึงแม้ว่าแต่ละกลุ่มจะเริ่มจัดแบ่งแยกชนิดสิ่งของในแบบที่คล้ายๆกันก็
ตาม แต่วิธีการคิดในการเลือกและจัดแบ่งหมวดหมู่วัตถุของพวกหนูนั้นต่างกัน ดังนั้นความแตกต่างในการจัด
หมวดหมู่ของพวกหนูจึงแสดงถึงวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างสมองของพวกเราให้ท้างาน และคิดได้ต่างกันนั่นเอง     
   
กิจกรรมเสริม:   
ไม่มีกิจกรรมเสริมส้าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส้าหรับบทเรียนถัดไป?)  
  
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
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