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ตวัช้ีวดัตามกรอบ

มาตรฐานการเรียนรู ้

ว. 1.2 – 3.2, 3.3 

 

ผูอ้อกแบบแผน 

โรงเรยีน  สาธติ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และโรงเรยีนดารา

วทิยาลยั  

 
การบูรณาการ 

ภาษาไทย – คาํศพัท์

ต่างๆ 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สพฐ  บุคคลและสถานทีร่อบตวั 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม    

หน่วยการเรียนรู้   เพื่อนของเรา  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   

1. สงัเกต เปรยีบเทยีบ และบอกความเหมอืนและแตกต่างของตนเอง 

     กบัเพื่อนนกัเรยีนในชัน้เรยีน  

สาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

แนวความคิดหลกั  

คนเรามลีกัษณะภายนอกทีค่ลา้ยคลงึและแตกต่างกนัออกไป 

เน้ือหา 

เดก็ๆ เป็นคนเหมอืนกนั มอีวยัวะภายนอกเหมอืนกนั แต่มลีกัษณะของอวยัวะภายนอกบางอย่าง

คลา้ยคลงึ หรอืแตกต่างกนั เช่น ผมหยกิ- ผมตรง  ผมดํา– ผมสน้ํีาตาล ผวิคลํ้า – ผวิขาว   ตาชัน้เดยีว – ตา

สองชัน้ อว้น – ผอม  ฯลฯ  

ประสบการณ์สาํคญั คาํศพัทท่ี์ควรรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1. การสงัเกต 

2. การสํารวจ 

3. การเปรยีบเทยีบ 

4. การจาํแนก และจดักลุ่ม 

ทกัษะการส่ือสาร  

5. การบนัทกึ 

6. การนําเสนอ   

ช่ือโรงเรียน, ห้องเรียน, ช่ือเพ่ือน 

ลกัษณะภายนอกของร่างกาย 

-  ตา  (ตาโต  ตาเลก็  ตาสองชัน้  ตาชัน้เดยีว  ตาสดีาํ  สน้ํีาตาล     

   ตาสฟ้ีา) 

- ห ู (ใบหยูาวเรยีว,  ใบหสูัน้,  ใบหแูขง็,  ใบหน่ิูม) 

- จมกู  (จมกูโด่ง,  จมกูแบน) 

- ปาก (ปากกวา้ง,  ปากเลก็,  รมิฝีปากหนา,  รมิฝีปากบาง,   

  ปากชมพ,ู  ปากแดง) 

- ใบหน้า (ใบหน้ากลม,  ใบหน้ารปูไข,่  ใบหน้าเหลีย่ม) 

- ผม (ผมตรง,  ผมหยกิ,  ผมสดีาํ,  น้ําตาล ทอง) 

-  ผวิ  (ขาว , เหลอืง,  ผวิเขม้) 

-  ขนาด ความสงู รปูร่าง  (อว้น, ผอม, ใหญ่, เลก็, สงู, เตีย้) 

ฉันและเพื่อน 

เราเป็นคนเหมอืนกนั 

ฉนัเหมอืนใคร 

 

ลกัษณะภายนอกของเพื่อน 

 

ลกัษณะภายนอกของฉนั 
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ความรู้พื้นฐาน 

อวยัวะภายนอกร่างกาย 

ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

            -  

  

 

ภาพรวมแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ลาํดบั เวลา 

(นาที) 

ช่ือกิจกรรม จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1 45  นาท ี ฉนัและเพื่อน - สงัเกต ลกัษณะภายนอกของ

ตนเองและเพื่อนในชัน้เรยีน 

- เปรยีบเทยีบและจดักลุ่มลกัษณะ

ทีเ่หมอืนและแตกต่างของตนเอง

กบัเพื่อนในชัน้เรยีน 

- นกัเรยีนในหอ้งเรยีน 

- ผา้คลุม  1 ผนื 

 

ขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรม / ขอ้ควรระวงั 

                     -  
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กิจกรรมท้าทาย 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้โต 

(ขอ้ที ่2-3) ครอูาจเพิม่เตมิดว้ย

การเล่นทายพยญัชนะตน้ชื่อ

ของเพื่อนทีอ่ยูใ่ตผ้า้ และให้

นกัเรยีนเจา้ของชื่อหยบิบตัร

พยญัชนะชใูหเ้พื่อนด ูเพื่อ

ตรวจคาํตอบ  

ช่วงจดักลุ่ม (ขอ้ที ่4) 

อาจใหน้กัเรยีนจดักลุ่มดว้ย

เกณฑห์ลายเกณฑเ์ท่าที่

นกัเรยีนจะคดิได ้และทําแบบ

บนัทกึเกณฑแ์ละผลทีไ่ดต้าม

เกณฑน์ัน้ๆ 

ต่อจากนัน้ (หลงัขอ้ที ่

5) อาจแจกกระดาษขนาด 

2”x3” ใหน้กัเรยีนวาดรปูตวัเอง 

ระบายส ีเขยีนชื่อ และนํา

ชิน้งานไปตดิลงบน

แผ่นกระดาษชารต์ทีค่รเูตรยีม

ไวใ้ห ้โดยตดิภาพใหต้รงกบัตวั

พยญัชนะตน้ของชื่อตนเอง 

(เพื่อจดัทาํกราฟแท่ง) เพื่อให้

เดก็เขา้ใจการแบ่งดว้ยชื่อต้น

ของตนเอง และไดเ้รือ่งของ

จาํนวนดว้ย 

 

ข้อควรคาํนึง 

ครคูวรระมดัระวงัเมือ่พดูถงึ

เรือ่งสผีวิ รปูรา่ง ทีอ่าจจะ

กระทบกระเทอืนจติใจนกัเรยีน

บางคน เช่น เมือ่นกัเรยีนพูดว่า 

เพื่อนทีอ่ยูใ่ตผ้า้มผีวิสดีาํ ครกู็

ควรปรบัคําเป็น เพื่อนมผีวิคลํ้า 

ผวิสองส ีผวิสน้ํีาผึง้ เป็นตน้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 : “ฉันและเพ่ือน”  

(หลอมรวมดว้ยกจิกรรมของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่นและดารา

วทิยาลยั) 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม   

1. สงัเกต ลกัษณะภายนอกของตนเองและเพื่อนในชัน้เรยีน 

2. เปรยีบเทยีบและจดักลุ่มลกัษณะทีเ่หมอืนและแตกต่างของตนเองกบั

เพื่อนในชัน้เรยีน 

 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

 รอ้งเพลงและทาํท่าประกอบเพลง  “ฉนัและเธอ” 
 

  “ ฉนัและเธอเจอกนั  ผกูสมัพนัธไ์มตร ี      

    ดว้ยดวงใจรกัน้ี สวสัดเีพื่อนเกลอ” 
  

โดยนกัเรยีนจบัคู่รอ้งเพลงทําท่า เมือ่เพลงจบกล่าวว่า 
 

  “ สวสัดจีะ๊  ฉนัชื่อ.......................... “ 

  “ สวสัดจีะ๊  ฉนัชื่อ.......................... “ 
  

ครใูหส้ญัญาณเคาะจงัหวะเรว็  เพื่อใหน้กัเรยีนเปลีย่นคู่โดยพยายาม

ใหน้กัเรยีนไดจ้บัคู่กบัเพื่อนใหไ้ดท้ัว่ถงึมากทีสุ่ด 

 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. ครสูนทนากบัเดก็เกี่ยวกบัเน้ือหาในเพลง และใชค้าํถามเพื่อ

ตรวจสอบประสบการณ์เดมิของเดก็โดยใชค้าํถามดงัน้ี 

- เพลงทีเ่ดก็ๆ ไดฟ้งัและรอ้งนัน้พดูถงึเรือ่งอะไร เราควร

ทาํหรอืไม ่เพราะอะไร ( ทกัทายเพื่อน ควรทําเพราะจะ

ไดรู้จ้กักนั) 

- เดก็ๆ สามารถรูไ้ดอ้ย่างไรว่าเป็นเพื่อนคนไหน ( จาก

หน้าตา ของเพื่อน) 

- ลกัษณะของเพื่อนทีเ่ดก็ๆ มองเหน็ไดเ้ป็นอย่างไรบา้ง ( 

ตาโต ผวิขาว ผมหยกิ อว้น ผอม ฯลฯ) 

2. จากนัน้เลอืกนกัเรยีน 5 คน ในหอ้งเรยีนออกไปนอกกลุ่ม โดยไมใ่ห้

เพื่อนในชัน้เรยีนเหน็  ใชผ้า้คลุมผนืใหญ่คลุมทัง้ตวั เดนิออกมาเป็น

แถวหน้าชัน้เรยีนโดยไมใ่หผ้า้คลุมหลุดออก  และใหเ้พือ่นในชัน้เรยีน

ลองทายว่าคนทีค่รชูีอ้ยูเ่ป็นใคร เพราะอะไร จากนัน้ใหค้นอยูใ่ตผ้า้

พดูทกัทายและใหเ้พื่อนทายว่าคนทีพ่ดูทกัทายคอืใคร ดว้ยคาํถาม 
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- เขาคอืใคร (ชื่อเพื่อน) 

- หนูรูไ้ดอ้ย่างไรว่าเป็น.......  (จาํเสยีงได)้ 

- เพื่อนคนน้ีมลีกัษณะทีเ่หมอืนและแตกต่างจากเพื่อนในหอ้งอยา่งไร (แลว้แต่ลกัษณะ

เด่นของเดก็ทีอ่ยูใ่นผา้คลุม) 

- ถา้ไมไ่ดย้นิเสยีงเพื่อนพูด จะมขีอ้สงัเกตอื่นๆ อะไรทีท่ําใหเ้รารูว้่าเป็น......แน่ๆ 

(ลกัษณะเด่นของเดก็ทีอ่ยูใ่นผา้คลุม) 

  เมือ่ทายชื่อเพื่อนครบหมดทุกคนแลว้ ใหเ้ปิดผา้คลุมออกเพื่อตรวจคาํตอบ  

3. ทาํกจิกรรมซํ้าอกีครัง้โดยสบัเปลีย่นนกัเรยีนอกี 5 คน (หรอืตามเวลาทีจ่ะอํานวย) 

4. แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5-6 คน จากนัน้ใหน้กัเรยีนบอกลกัษณะของตนเอง 

และของเพื่อนในกลุ่ม แลว้เปรยีบเทยีบลกัษณะความเหมอืนความต่างของเพื่อนในกลุ่มโดยใช้

เกณฑท์ีเ่หน็ไดด้ว้ยตาของตวันกัเรยีนเองเพยีง 2 เกณฑ ์(หากกลุ่มใดทาํไมไ่ดค้รจูงึค่อย

ช่วยเหลอืโดยแนะนําเกณฑท์ีเ่ราใชจ้ดักลุ่ม เช่น เพศ รปูรา่ง สผีวิ ลกัษณะของใบหน้า ส่วนสงู 

เป็นตน้ และหากยงัทําไมไ่ดอ้กี ครจูงึค่อยเป็นผูก้ําหนดเกณฑก์ารจดั) 

5. ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอการจดักลุ่มในกลุ่มของตนเองว่าใชเ้กณฑอ์ะไรในการจดักลุ่ม  

 

ขัน้สรปุ 

ครอูภปิรายรว่มกบันกัเรยีนถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี เพื่อนําไปสู่ขอ้สรุปว่าเราเป็นคนเหมอืนกนั มี

อวยัวะภายนอกเหมอืนกนั แต่ลกัษณะของอวยัวะต่างๆ อาจจะเหมอืนกนัหรอืต่างกนั 

- วนัน้ีหอ้งเรามนีกัเรยีนมาทัง้หมดกีค่น (ถา้มาไมค่รบ ใครหายไปบา้ง) 

- ตอนทีเ่ล่นเกมจบัคู่รอ้งเพลงนกัเรยีนไดท้กัทายและไมไ่ดท้กัทายใครบา้ง 

- ลกัษณะภายนอกของเดก็ๆ มอีะไรทีเ่หมอืนกนั และแตกต่างกนับา้ง ( มสี่วนต่างๆ 

ของรา่งกาย เช่น ตา ห ูจมกู แขน ขา เหมอืนกนั แต่ลกัษณะของส่วนต่างๆเหล่านัน้

ไมเ่หมอืนกนั) 

- ถา้ครจูะจดักลุ่มนกัเรยีนตามลกัษณะของตาชัน้เดยีวกบัตาสองชัน้ใครจะอยูใ่นกลุ่ม

ไหน 

- ถา้ครจูะแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม ครจูะแบ่งอย่างไรไดบ้า้ง ( หญงิ ชาย / อว้น 

ผอม / ผวิคลํ้า ผวิขาว / สงู เตีย้) 

- ทาํไมเดก็ๆ จงึมลีกัษณะภายนอกบางอยา่งทีแ่ตกต่างกนั (เพราะไมใ่ช่ญาตพิีน้่อง

กนั) 

- แลว้เดก็ๆ มลีกัษณะภายนอกเหมอืนใครบา้ง (เหมอืนพ่อ แม ่พี ่น้อง ญาต ิแต่ถา้

เดก็ยงัตอบไมไ่ด ้ถามต่อว่าเดก็ๆ คดิว่าตนเองหน้าเหมอืนใคร) 
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การประเมินผล  

วิธีการประเมิน 

สงัเกตการเปรยีบเทยีบและจดักลุ่มลกัษณะภายนอกของเพื่อนนกัเรยีนในชัน้เรยีน 
 

ส่ิงท่ีประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 

1. บอกลกัษณะ

ภายนอกของตนเอง

ว่าเหมอืนหรอืต่าง

จากเพื่อน 

ไมส่ามารถบอกลกัษณะ

ภายนอกของตนเองและ

เพื่อนได ้

บอกลกัษณะภายนอกของ

ตนเองและเพื่อนไดโ้ดย

การชีนํ้าของคร ู

บอกลกัษณะภายนอก

ของตนเองและเพื่อนได้

ดว้ยตนเอง 

2. การเปรยีบเทยีบ

และจดักลุ่มเพื่อน

นกัเรยีนในชัน้เรยีน 

ไมส่ามารถจดักลุ่มตาม

ความเหมอืนของ

ลกัษณะภายนอกของ

เพื่อนนกัเรยีนในชัน้เรยีน 

สามารถจดักลุ่มตามความ

เหมอืนของลกัษณะ

ภายนอกของเพื่อน

นกัเรยีนในชัน้เรยีนโดยใช้

เกณฑท์ีค่รแูนะนํา 

สามารถจดักลุ่มตาม

ความเหมอืนของ

ลกัษณะภายนอกของ

เพื่อนนกัเรยีนในชัน้เรยีน

ดว้ยเกณฑข์องตนเอง 
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กจิกรรมทา้ทาย 
วาดรปูของตวัเอง ระบายสี แล้วเขียนช่ือ นําไปติดบนแผน่กระดาษชารต์ 

 

 

 


