ตัวชี้วดั ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้
ว. 1.2 – 3.2, 3.3

สาระที่ควรเรียนรู้ สพฐ บุคคลและสถานทีร่ อบตัว
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม
หน่ วยการเรียนรู้ เพื่อนของเรา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สังเกต เปรียบเทียบ และบอกความเหมือนและแตกต่างของตนเอง
กับเพื่อนนักเรียนในชัน้ เรียน
สาระการเรียนรู้
ลักษณะภายนอกของฉัน

เราเป็ นคนเหมือนกัน
ฉันและเพื่อน
ลักษณะภายนอกของเพื่อน

ผูอ้ อกแบบแผน
โรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และโรงเรียนดารา
วิทยาลัย
การบูรณาการ
ภาษาไทย – คําศัพท์
ต่างๆ

ฉันเหมือนใคร

แนวความคิ ดหลัก
คนเรามีลกั ษณะภายนอกทีค่ ล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป
เนื้ อหา

เด็กๆ เป็ นคนเหมือนกัน มีอวัยวะภายนอกเหมือนกัน แต่มลี กั ษณะของอวัยวะภายนอกบางอย่าง
คล้ายคลึง หรือแตกต่างกัน เช่น ผมหยิก- ผมตรง ผมดํา– ผมสีน้ําตาล ผิวคลํ้า – ผิวขาว ตาชัน้ เดียว – ตา
สองชัน้ อ้วน – ผอม ฯลฯ
ประสบการณ์ สาํ คัญ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
1. การสังเกต
2. การสํารวจ
3. การเปรียบเทียบ
4. การจําแนก และจัดกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
5. การบันทึก
6. การนําเสนอ

คําศัพท์ที่ควรรู้
ชื่อโรงเรียน, ห้องเรียน, ชื่อเพื่อน
ลักษณะภายนอกของร่างกาย
- ตา (ตาโต ตาเล็ก ตาสองชัน้ ตาชัน้ เดียว ตาสีดาํ สีน้ําตาล
ตาสีฟ้า)
- หู (ใบหูยาวเรียว, ใบหูสนั ้ , ใบหูแข็ง, ใบหูนิ่ม)
- จมูก (จมูกโด่ง, จมูกแบน)
- ปาก (ปากกว้าง, ปากเล็ก, ริมฝีปากหนา, ริมฝีปากบาง,
ปากชมพู, ปากแดง)
- ใบหน้า (ใบหน้ากลม, ใบหน้ารูปไข่, ใบหน้าเหลีย่ ม)
- ผม (ผมตรง, ผมหยิก, ผมสีดาํ , นํ้ าตาล ทอง)
- ผิว (ขาว , เหลือง, ผิวเข้ม)
- ขนาด ความสูง รูปร่าง (อ้วน, ผอม, ใหญ่, เล็ก, สูง, เตีย้ )
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ความรู้พื้นฐาน
อวัยวะภายนอกร่างกาย
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
-

ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ลําดับ
เวลา
ชื่อกิ จกรรม
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
(นาที)
1 45 นาที
ฉันและเพื่อน
- สังเกต ลักษณะภายนอกของ
- นักเรียนในห้องเรียน
ตนเองและเพื่อนในชัน้ เรียน
- ผ้าคลุม 1 ผืน
- เปรียบเทียบและจัดกลุ่มลักษณะ
ทีเ่ หมือนและแตกต่างของตนเอง
กับเพื่อนในชัน้ เรียน

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม / ข้อควรระวัง
-
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กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : “ฉันและเพื่อน”
(หลอมรวมด้วยกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดารา
วิทยาลัย)
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สังเกต ลักษณะภายนอกของตนเองและเพื่อนในชัน้ เรียน
2. เปรียบเทียบและจัดกลุ่มลักษณะทีเ่ หมือนและแตกต่างของตนเองกับ
เพื่อนในชัน้ เรียน
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
ร้องเพลงและทําท่าประกอบเพลง “ฉันและเธอ”
“ ฉันและเธอเจอกัน
ด้วยดวงใจรักนี้

ผูกสัมพันธ์ไมตรี
สวัสดีเพื่อนเกลอ”

โดยนักเรียนจับคู่รอ้ งเพลงทําท่า เมือ่ เพลงจบกล่าวว่า
“ สวัสดีจะ๊ ฉันชื่อ.......................... “
“ สวัสดีจะ๊ ฉันชื่อ.......................... “
ครูให้สญ
ั ญาณเคาะจังหวะเร็ว เพื่อให้นกั เรียนเปลีย่ นคู่โดยพยายาม
ให้นกั เรียนได้จบั คู่กบั เพื่อนให้ได้ทวถึ
ั ่ งมากทีส่ ุด
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง และใช้คาํ ถามเพื่อ
ตรวจสอบประสบการณ์เดิมของเด็กโดยใช้คาํ ถามดังนี้
- เพลงทีเ่ ด็กๆ ได้ฟงั และร้องนัน้ พูดถึงเรือ่ งอะไร เราควร
ทําหรือไม่ เพราะอะไร ( ทักทายเพื่อน ควรทําเพราะจะ
ได้รจู้ กั กัน)
- เด็กๆ สามารถรูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็นเพื่อนคนไหน ( จาก
หน้าตา ของเพื่อน)
- ลักษณะของเพื่อนทีเ่ ด็กๆ มองเห็นได้เป็ นอย่างไรบ้าง (
ตาโต ผิวขาว ผมหยิก อ้วน ผอม ฯลฯ)
2. จากนัน้ เลือกนักเรียน 5 คน ในห้องเรียนออกไปนอกกลุ่ม โดยไม่ให้
เพื่อนในชัน้ เรียนเห็น ใช้ผา้ คลุมผืนใหญ่คลุมทัง้ ตัว เดินออกมาเป็น
แถวหน้าชัน้ เรียนโดยไม่ให้ผา้ คลุมหลุดออก และให้เพือ่ นในชัน้ เรียน
ลองทายว่าคนทีค่ รูชอ้ี ยูเ่ ป็ นใคร เพราะอะไร จากนัน้ ให้คนอยูใ่ ต้ผา้
พูดทักทายและให้เพื่อนทายว่าคนทีพ่ ดู ทักทายคือใคร ด้วยคําถาม

กิ จกรรมท้าทาย
สําหรับนักเรียนชัน้ โต
(ข้อที่ 2-3) ครูอาจเพิม่ เติมด้วย
การเล่นทายพยัญชนะต้นชื่อ
ของเพื่อนทีอ่ ยูใ่ ต้ผา้ และให้
นักเรียนเจ้าของชื่อหยิบบัตร
พยัญชนะชูให้เพื่อนดู เพื่อ
ตรวจคําตอบ
ช่วงจัดกลุ่ม (ข้อที่ 4)
อาจให้นกั เรียนจัดกลุ่มด้วย
เกณฑ์หลายเกณฑ์เท่าที่
นักเรียนจะคิดได้ และทําแบบ
บันทึกเกณฑ์และผลทีไ่ ด้ตาม
เกณฑ์นนั ้ ๆ
ต่อจากนัน้ (หลังข้อที่
5) อาจแจกกระดาษขนาด
2”x3” ให้นกั เรียนวาดรูปตัวเอง
ระบายสี เขียนชื่อ และนํ า
ชิน้ งานไปติดลงบน
แผ่นกระดาษชาร์ตทีค่ รูเตรียม
ไว้ให้ โดยติดภาพให้ตรงกับตัว
พยัญชนะต้นของชื่อตนเอง
(เพื่อจัดทํากราฟแท่ง) เพื่อให้
เด็กเข้าใจการแบ่งด้วยชื่อต้น
ของตนเอง และได้เรือ่ งของ
จํานวนด้วย
ข้อควรคํานึ ง
ครูควรระมัดระวังเมือ่ พูดถึง
เรือ่ งสีผวิ รูปร่าง ทีอ่ าจจะ
กระทบกระเทือนจิตใจนักเรียน
บางคน เช่น เมือ่ นักเรียนพูดว่า
เพื่อนทีอ่ ยูใ่ ต้ผา้ มีผวิ สีดาํ ครูก็
ควรปรับคําเป็น เพื่อนมีผวิ คลํ้า
ผิวสองสี ผิวสีน้ําผึง้ เป็ นต้น
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- เขาคือใคร (ชื่อเพื่อน)
- หนูรไู้ ด้อย่างไรว่าเป็ น....... (จําเสียงได้)
- เพื่อนคนนี้มลี กั ษณะทีเ่ หมือนและแตกต่างจากเพื่อนในห้องอย่างไร (แล้วแต่ลกั ษณะ
เด่นของเด็กทีอ่ ยูใ่ นผ้าคลุม)
- ถ้าไม่ได้ยนิ เสียงเพื่อนพูด จะมีขอ้ สังเกตอื่นๆ อะไรทีท่ ําให้เรารูว้ ่าเป็ น......แน่ ๆ
(ลักษณะเด่นของเด็กทีอ่ ยูใ่ นผ้าคลุม)
เมือ่ ทายชื่อเพื่อนครบหมดทุกคนแล้ว ให้เปิดผ้าคลุมออกเพื่อตรวจคําตอบ
3. ทํากิจกรรมซํ้าอีกครัง้ โดยสับเปลีย่ นนักเรียนอีก 5 คน (หรือตามเวลาทีจ่ ะอํานวย)
4. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5-6 คน จากนัน้ ให้นกั เรียนบอกลักษณะของตนเอง
และของเพื่อนในกลุ่ม แล้วเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนความต่างของเพื่อนในกลุ่มโดยใช้
เกณฑ์ทเ่ี ห็นได้ดว้ ยตาของตัวนักเรียนเองเพียง 2 เกณฑ์ (หากกลุ่มใดทําไม่ได้ครูจงึ ค่อย
ช่วยเหลือโดยแนะนําเกณฑ์ทเ่ี ราใช้จดั กลุ่ม เช่น เพศ รูปร่าง สีผวิ ลักษณะของใบหน้า ส่วนสูง
เป็ นต้น และหากยังทําไม่ได้อกี ครูจงึ ค่อยเป็ นผูก้ ําหนดเกณฑ์การจัด)
5. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มนํ าเสนอการจัดกลุ่มในกลุ่มของตนเองว่าใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่ม
ขัน้ สรุป
ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นวันนี้ เพื่อนําไปสู่ขอ้ สรุปว่าเราเป็ นคนเหมือนกัน มี
อวัยวะภายนอกเหมือนกัน แต่ลกั ษณะของอวัยวะต่างๆ อาจจะเหมือนกันหรือต่างกัน
- วันนี้หอ้ งเรามีนกั เรียนมาทัง้ หมดกีค่ น (ถ้ามาไม่ครบ ใครหายไปบ้าง)
- ตอนทีเ่ ล่นเกมจับคู่รอ้ งเพลงนักเรียนได้ทกั ทายและไม่ได้ทกั ทายใครบ้าง
- ลักษณะภายนอกของเด็กๆ มีอะไรทีเ่ หมือนกัน และแตกต่างกันบ้าง ( มีส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เช่น ตา หู จมูก แขน ขา เหมือนกัน แต่ลกั ษณะของส่วนต่างๆเหล่านัน้
ไม่เหมือนกัน)
- ถ้าครูจะจัดกลุ่มนักเรียนตามลักษณะของตาชัน้ เดียวกับตาสองชัน้ ใครจะอยูใ่ นกลุ่ม
ไหน
- ถ้าครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม ครูจะแบ่งอย่างไรได้บา้ ง ( หญิง ชาย / อ้วน
ผอม / ผิวคลํ้า ผิวขาว / สูง เตีย้ )
- ทําไมเด็กๆ จึงมีลกั ษณะภายนอกบางอย่างทีแ่ ตกต่างกัน (เพราะไม่ใช่ญาติพน่ี ้อง
กัน)
- แล้วเด็กๆ มีลกั ษณะภายนอกเหมือนใครบ้าง (เหมือนพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ แต่ถา้
เด็กยังตอบไม่ได้ ถามต่อว่าเด็กๆ คิดว่าตนเองหน้าเหมือนใคร)
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การประเมิ นผล
วิ ธีการประเมิ น
สังเกตการเปรียบเทียบและจัดกลุ่มลักษณะภายนอกของเพื่อนนักเรียนในชัน้ เรียน
สิ่ งที่ประเมิ น
1. บอกลักษณะ
ภายนอกของตนเอง
ว่าเหมือนหรือต่าง
จากเพื่อน
2. การเปรียบเทียบ
และจัดกลุ่มเพื่อน
นักเรียนในชัน้ เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ไม่สามารถบอกลักษณะ บอกลักษณะภายนอกของ บอกลักษณะภายนอก
ภายนอกของตนเองและ ตนเองและเพื่อนได้โดย
ของตนเองและเพื่อนได้
เพื่อนได้
การชีน้ ําของครู
ด้วยตนเอง
ไม่สามารถจัดกลุ่มตาม
ความเหมือนของ
ลักษณะภายนอกของ
เพื่อนนักเรียนในชัน้ เรียน

สามารถจัดกลุ่มตามความ
เหมือนของลักษณะ
ภายนอกของเพื่อน
นักเรียนในชัน้ เรียนโดยใช้
เกณฑ์ทค่ี รูแนะนํ า

สามารถจัดกลุ่มตาม
ความเหมือนของ
ลักษณะภายนอกของ
เพื่อนนักเรียนในชัน้ เรียน
ด้วยเกณฑ์ของตนเอง
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กิจกรรมท้าทาย
วาดรูปของตัวเอง ระบายสี แล้วเขียนชื่อ นําไปติ ดบนแผ่นกระดาษชาร์ต
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