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                                          บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 9 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: สร้างเสริมและพัฒนาความรู้และความสนใจในวิชาชีพ 

สาระการเรียนรู:้ ริเร่ิม ประยุกต์ใช้ และ ประเมิน การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: กระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ 

บทเรียน: การจัดล าดับ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
           

 เด็กสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นล าดับขั้นสูงผ่านทางการจัดวางสิ่งของตามล าดับ 
 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
 

  
                                                                

 กระดานด า 

 ชอล์ก 

 กระเป๋าที่มีสิ่งของต่างๆส าหรับเด็กๆได้จัดวางตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 

 ของสิ่งเดียวกันที่มีขนาดจากใหญ่ท่ีสุดไปจนถึงเล็กที่สุด (โดยความสูง ความกว้าง 
หรือน้ าหนัก)  
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 เขียนส่วนประกอบแต่ละขั้นตอนไว้บนกระดาษแต่ละชิ้น  

 ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์  หนึ่งวันบนกระดาษชิ้นหนึ่ง  

 เพลงประจ าครอบครัว บทกลอน หรือ บทในคัมภีร์ไบเบิ้ล ท่ีเขียนแต่ละบรรทัดไว้บน
กระดาษคนละชิ้น ส าหรับให้เด็กๆเรียงล าดับพวกมัน 

 รายการสิ่งของที่มีสีเดียวกันแต่หลากหลายเฉด 

 ใส่ของต่างๆลงในกระเป๋า 

 ต้องมีกระเป๋าเพียงพอ โดยกระเป๋าหนึ่งใบส าหรับเด็กๆ ห้าคน 
                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  

      ไม่มีกิจกรรมเสริมในบทเรียนนี้ 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:    

              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. จัดเตรียมกระเป๋าส าหรับชั้นเรียน 
4. เขียนเลขส าหรับแต่ละบันทัดบนกระดาน จากหนึ่งถึงสิบ 
5. จัดกลุ่มนักเรียนที่จะท ากิจกรรมนี ้
 หากเป็นไปได้ ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน: 

 เก่งคณิตศาสตร ์

 มีความคิดสร้างสรรค ์

 คิดและตอบค าถามได้เร็ว 

 คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตอบ 
  ขึ้นกับนักเรียนของท่าน อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักเรียนที่มักจะอยู่เงียบๆทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน บ่อยครั้งที่กิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาพูดมากขึ้น 

6. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 
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o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
 
 
หมายเหตุ: บทเรียนนี้จะเหมือนกับบทที่ 12 ในปีแรก  

 หากมีนักเรียนจ าได้ว่าพวกเขาจัดล าดับสิ่งของของพวกเขาในปีที่แล้ว ครูอาจจะให้เขายกตัวอย่างให้
เพื่อนๆในห้อง 

 ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าให้นักเรียนใช้กระเป๋าใบเดียวกับที่พวกเขาได้รับเมื่อปีที่แล้ว 
 

 

 
 
ขั้นตอนการเรียนการสอน:  
 

            การน าเข้าสู่บทเรียน:  
การใช้เวลา:  ถามค าถามนักเรียนถึงตัวเลือกของคุณครูและให้โอกาสพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 พูดว่า : พอคุณครูอธิบายเสร็จ ให้นักเรียนเดินมาทางด้านนี้
ของห้อง และยืนถัดกันไป หันหน้าไปทางด้านนี้  สาธิตการยืนให้นักเรียนดู ให้นักเรียนย้ายที่ได้  
 
ช่วยให้นักเรียนยืนเรียงเป็นแถวต่อๆกันไป 
 
พูดว่า: พอครูบอกให้ไป ให้นักเรียนท างานด้วยกันเพื่อจัดแถวใหม่ ให้นักเรียนที่ตัวเตี้ยที่สุดอยู่ด้านนี้ของแถว ชี้
ไปที่ด้านหนึ่งของแถว และให้นักเรียนที่สูงที่สุดอยูท่ีด้านนี้ของแถว ชี้ไปที่อีกด้านหนึ่งของแถว 
 
ให้นักเรียนจัดแถวของตัวเองตามล าดับ เมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมาย แสดงความยินดีกับพวกเขา 
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บอกกับนักเรียนให้กลับไปนั่งที่ได้  
 
ถามว่า: พวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดแถวจากคนที่สูงที่สุดไปถึงคนที่เตี้ยที่สุด ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบ
ที่เป็นไปได:้ วิธีจัดระเบียบสิ่งของ วิธีเรียงล าดับสิ่งของ เป็นต้น)  
 
พูดว่า: หนึ่งในความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรากึคือการจัดและรักษาระเบียบในโลกของเรา วิธี
ที่พวกเราสามารถจะ ฝึกความคิดของพวกเราและรับใช้พระองค์ก็ด้วยการเรียนรู้ท่ีจะจัดระเบียบสิ่งต่างๆ 
  
ถามว่า: ใครบอกได้บ้างว่า นอกจากตัวเลขที่มีต าแหน่งในล าดับเป็นเฉพาะแล้ว มีอย่างอื่นอะไรอีกบ้าง? ให้
นักเรียนตอบ (ค าตอบที่เป็นไปได้: ตัวอักษร การท าเค้ก สีในสายรุ้ง และเดือนในแต่ละปี วันในแต่ละเดือน ล าดับ
ในนิทานเรื่องหนึ่ง เป็นต้น) 
 
จดรายการเหล่านี้บนกระดาน ขณะที่นักเรียนบอกออกมา 
 
ทิ้งรายการเหล่านี้ไว้บนกระดานจนสิ้นสุดกิจกรรม 
 
ถามว่า: นักเรียนสามารถคิดได้กี่วิธีที่จะเรียงล าดับสิ่งของ? ให้นักเรียนตอบ พวกเขาอาจจะต้องการตัวอย่าง
เพื่อท่ีจะเริ่มต้นรายการ เขียนสิ่งที่นักเรียนตอบบนกระดาน (ค าตอบที่เป็นไปได้ : ตัวอักษร โดยขนาด โดย
ตัวเลข ตามล าดับที่เกิดขึ้น เช่นจากตอนเร่ิมต้นจนถึงจบ เป็นต้น)  
 
พูดว่า: ส าหรับกิจกรรมต่อไปของเรา ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อจัดล าดับสิ่งของบางอย่าง  ด้วยการ
ท างานเป็นกลุ่ม ให้นั่งเป็นวงกลม เทสิ่งของในกระเป๋าออกมาไว้ที่กลางกลุ่ม และให้ช่วยกันจัดล าดับของสิ่งของ  
 
เมื่อนักเรียนจัดล าดับสิ่งของแล้วด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ดูซิว่านักเรียนจะสามารถหาวิธีอื่นที่จะจัดระเบียบมัน
ใหม่ได้หรือไม่  
 
ดูว่ากลุ่มของนักเรียนจะคิดวิธีการจัดระเบียบและจัดล าดับสิ่งของที่ได้รับกี่วิธี 
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ขณะที่นักเรียนก าลังท างาน ให้เดินไปรอบๆห้อง ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละกลุ่ม สิ่งของหลายรายการอาจจะมี
วิธีที่จะจัดระบบที่ชัดเจน แต่ให้กระตุ้นเด็กๆลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดระบบด้วยวิธีอื่นๆ ถามแต่ละ
กลุ่มด้วยค าถามต่างๆเพื่อช่วยให้พวกเขาพิจารณาการจัดล าดับสิ่งของด้วยวิธีต่างๆ เช่น 

 ด้วยความสูง 

 ด้วยน้ าหนัก 

 เรียบเรียงเพลง หรือ ค ากลอนใหม่ แต่ว่ายังคงฟังเข้าใจได้  
 
หากว่ามีความเหมาะสม ให้ชมนักเรียนส าหรับ 

 การจัดล าดับได้ถูกต้อง 

 ให้ทักษะท่ีพระเจ้าทรงมอบให้พวกเขาในการฝึกหัดการจัดระเบียบของโลกรอบๆตัวของพวกเขา 

 การแสดงออกถึงลักษณะที่ยอดเยี่ยมในการท างานร่วมกันของพวกเขา 

 อื่นๆ 
 

 
 
การสรุปบทเรียน:   

  
 

 ในช่วงสิบนาทีสุดท้ายของชั้นเรียน ให้แต่ละกลุ่มจัดล าดับ
ของสิ่งของด้วยวิธีที่น่าสนใจมากที่สุดที่พวกเขาคิดขึ้นมาได้ แล้วอนุญาติให้นักเรียนเดินไปรอบๆห้องเพื่อดูการ
จัดล าดับของกลุ่มอื่นๆ หากจ าเป็นให้สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มอยู่กับสิ่งของเพื่อให้เขาอธิบายวิธีการจัดล าดับของ
พวกเขา 
 
ให้นักเรียนกลับไปที่นั่งและเก็บส่ิงของ 
 
พูดว่า: วันนี้ ครูได้ระลึกอีกครั้ง ถึงความสร้างสรรค์ของพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมา พระองค์ได้ประทาน
ความสามารถในการเห็นและแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆแก่พวกเรา มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากที่ได้ดูนักเรียนรวบรวมเอา
ทักษะและบุคลิกภาพของนักเรียน และน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ (หรืออย่างอื่นที่เหมือนกันที่
ให้นักเรียนเห็นในความคิดสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ออกมาจากชีวิตของพวกนักเรียน) 
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กิจกรรมเสริม:  
ไม่มีกิจกรรมเสริมในบทเรียนนี้ 

  
 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
 
 
 
   
   
 

 


