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บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 15 

เร่ือง  ฉันมีความสุขในเพศท่ีฉันเปน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: มีความสัมพันธกับผูอื่นดวยทาทีที่เปนมิตร และมีความเมตตา 

ตัวชี้วัด:  สามารถประยุกตใชการตระหนักเรื่องสวนตัวและทางสังคมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการเลือกในชีวิต  

สาระการเรียนรู:   ความพึงพอใจในสิ่งที่แตกตาง: เขาใจวาแตละบุคคล  และแตละกลุมน้ันมีความเฉพาะของตนเองซึ่ง

เปนของประทานจากพระเจาให เพ่ือใหเติมเต็มซึ่งกันและกัน และเพ่ือใหโลกนาสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  ฉันมีความสุขในเพศที่ฉันเปน และบทบาทหญิง/ชายที่ฉันตองทํา 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะแสดงใหเห็นวามีความเขาใจตอลักษณะทางเพศของตนเองอยางนอย 1 อยาง 

2. เด็กจะแสดงใหเห็นวามีความเขาใจตอบทบาทหญิงชายที่มีการปฏิบัติอยูในสังคมของตนเอง 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. กระดาษแข็ง 

2. Tempera paints (ดูวิธีทําในคูมืออางอิง) 

3. อุปกรณระบายสี (พูกัน) 

 

          อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 

ไมมีกิจกรรมสําหรับบทเรียนน้ี 
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 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

   

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3. ใหวาดโครงรางของคนสองคนลงบนกระดานดํา 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหพวกเขามีความสุขที่พระเจาทรงสรางเขาใหเปนผูชาย หรือผูหญิงอยางที่กําลัง

เปนอยู  

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
• ใหเราเร่ิมดวยการพูดเก่ียวกับสัตวตางๆ ใหพวกเธอบอกชื่อตางๆใหครูฟงใหมากเทาท่ีจะบอกได ใหเวลากับเด็กสักพักหน่ึงที่

จะบอกช่ือสัตวตางๆ 

 

• ตอนน้ีเรามาดูวา มีสัตวก่ีชนิดท่ีพวกเธอไดบอกใหครูฟง สัตวท่ีพวกเธอบอกน้ันเปนสัตวท่ีมีปก เธอเรียกสัตวน้ันวาอะไร 

(นก) สัตวบางชนิดอาศัยอยูในนํ้า และวายนํ้าเปน พวกเธอเรียกสัตวเหลาน้ันวาอยางไร (ปลา) ปลา และนกเปนสัตวสอง

ชนิดท่ีแตกตางกัน 

 

• มีคนอยูสองประเภท พวกเธอลองเดาดูวาครูคิดวาคนท้ังสองประเภทน้ันคือประเภทไหนบาง? (ใหเวลากับเด็กๆที่จะได

ตอบสนอง คุณอาจจะไดรับคําตอบที่แตกตางจากที่คุณไดคิดไวในใจ อยาปฏิเสธคําตอบของเด็กๆ แตพยายามนําพวกเขาให

เขาหาคําตอบที่คุณไดคิดเอาไว) คําบอกใบ: คนท้ังสองประเภทน้ีไดอยูในหองเรียนน้ีแลว 

 

• คนท้ังสองประเภทน้ีก็คือ เด็กผูชาย และเด็กผูหญิง พระเจาทรงสรางเราใหเปนผูชาย หรือไมก็เปนผูหญิง ใหเด็กผูหญิงมา

รวมกันอีกดานหน่ึงของคุณ และเด็กผูชายอยูอีกดานหน่ึง เด็กผูชาย และเด็กผูหญิงมีความแตกตางกันในหลายๆอยาง และ

พระเจาทรงใหบทบาทท่ีแตกตางกันออกไปดวยเชนกัน 

 

• ใหเรามาคนหาวามีอะไรบางท่ีแตกตางกันระหวางเด็กผูชาย และเด็กผูหญิง และมีสิ่งพิเศษอะไรบางท่ีพระเจาทรงสรางเรา  
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

 

 

• ใหขีดเสนแบงกระดานดําออกเปนสองสวน และวาดโครงรางของคนสองคนโดยวาดหน่ึงโครงรางไวดานซาย และ

โครงรางหน่ึงไวดานขวาของกระดาน หรือ ใหวาดโครงรางแบบคราวๆโดยไมตองใหรูวาเปนเด็กผูชาย หรือเด็กผูหญิง  

• ครูควรจะวาดอะไรบางเพ่ือท่ีจะทําใหรูปดานซายกลายเปนรูปเด็กผูหญิง และรูปทางขวากลายเปนรูปเด็กผูชาย? (สิ่งที่

อาจจะเปนคําตอบ: เด็กผูหญิงมีผมยาว ทรงผมแบบผูชายสําหรับเด็กผูชาย เสื้อผาเฉพาะของเด็กผูชาย หรือเด็กผูหญิง 

ตางหูสําหรับเด็กผูหญิง ฯลฯ) ใหเนนความเหมาะสมตามวัฒนธรรมของคุณ  

• เด็กๆจะใหครูวาดอะไรบางรอบๆรูปเด็กผูชาย หรือเด็กผูหญิงท่ีพวกเขามักจะเลน หรือมักจะทํา? (คําตอบที่อาจเปนไป

ได: มีลูกบอลอยูขางรูปเด็กชาย มีตุกตาอยูขางเด็กหญิง ฯลฯ ) เมื่อทํากิจกรรมน้ีเสร็จแลว ใหเด็กๆมาน่ังรวมกันที่หนา

กระดานดํา 

 

 

• ใหเรามาดูรูปเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงท่ีเราชวยกันสราง พระเจาทรงเด็กผูชาย ใหมีความแตกตางจากเด็กผูหญิง พระ

เจาก็ทรงสรางเด็กผูหญิงใหมีความแตกตางจากเด็กผูชายดวย พวกเธอควรมีความสุขท่ีพระเจาทรงสรางเธอใหเปน

เด็กผูชาย หรือใหเปนเด็กผูหญิง 

• เด็กๆผูชายทุกคน ลองสงเสียงแสดงความดีใจท่ีพวกเธอเกิดมาเปนเด็กผูชาย ใหเด็กผูชายแสดงความยินดี  เด็กๆผูหญิง

ทุกคน ลองสงเสียงแสดงความดีใจท่ีพวกเธอเกิดมาเปนเด็กผูหญิง ใหเด็กผูหญิงแสดงความยินดี 

• มีงานอะไรบางท่ีผูหญิงทําในชุมชนของเรา (เมือง หรือหมูบาน) ใหเด็กผูหญิงไดตอบ ใหเด็กผูหญิงทุกคนยืนขึ้น และ

แสดงทาทางใหครูดูวาเม่ือเธอโตขึ้นเธอจะทํางานชิ้นน้ัน ใหเด็กผูหญิงทําทาทางสิ่งที่ไดบอกออกมา  

• มีงานอะไรบางท่ีผูชายทําในชุมชนของเรา (เมือง หรือหมูบาน) ใหเด็กผูชายไดตอบ ใหเด็กผูชายทุกคนยืนขึ้น และ

แสดงทาทางใหครูดูวาเม่ือเธอโตขึ้นเธอจะทํางานชิ้นน้ัน ใหเด็กผูชายทําทาทางสิ่งที่ไดบอกออกมา 

• ใหเด็กผูหญิงลองบอกครูวา ทําไมการท่ีเราเปนเด็กผูหญิงจึงเปนสิ่งท่ีดียอดเย่ียม (คําตอบที่อาจเปนไปได: ออนโยน 

ดูแลลูกๆ วันหน่ึงจะกลายเปนแม ทํางานนอกบาน เปนหมอ ฯลฯ) คุณตองแนใจวาบทบาทของเด็กผูชาย และ

เด็กผูหญิงน้ันเปนไปได และเปนเหตุเปนผลในสังคมของคุณ  . ใหเด็กผูชายลองบอกครูวา ทําไมการท่ีเราเปนเด็กผูชาย

จึงเปนสิ่งท่ีดียอดเย่ียม (คําตอบที่อาจเปนไปได: แข็งแรง และสามารถยกของหนักๆได รับประทานอาหารกอน(ใน

บางวัฒนธรรม) ลาสัตวได ดุแลเด็กๆได ทํางาน และหาเงินเลี้ยงครอบครัว ฯลฯ) 
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• ใหแจกกระดาษ และสี  

• ถาเธอเปนเด็กผูหญิง ใหวาดรูปเด็กผูหญิงกําลังทําอะไรบางอยางท่ีเธอรูวาผูหญิงสวนใหญทํากัน  ถาเธอเปนเด็กผูชาย 

ใหวาดรูปเด็กผูชายกําลังทําอะไรบางอยางท่ีเธอรูวาผูชายสวนใหญทํากัน  อาจจะเปนการทํางาน หนาท่ีในบาน การ

แตงตัว หรือสิ่งท่ีถือ หรือสิ่งท่ีซื้อ 

• ใหเด็กแตละคนยืนขึ้น และบรรยายสิ่งที่พวกเขาวาดใหเพ่ือนๆฟง 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:  

  

  

 

  
 

• ใหทุกคนต้ังใจฟง เวลาท่ีครูพูดนะครับ/คะ เม่ือครูพูดวา เด็กผูชาย ครูอยากใหเด็กผูชายทุกคนยืนขึ้นอยางรวดเร็ว และนุงลง

อยางรวดเร็ว ใหเราลองมาฝกกันดู “เด็กผูชาย” เธอไดยินครูพูดคําวา “เด็กผูชาย” หรือไม? ใหเด็กผูชายลุกขึ้น และน่ังลง

อยางรวดเร็ว 

 

• ใหทุกคนต้ังใจฟง เวลาท่ีครูพูดนะครับ/คะ เม่ือครูพูดวา เด็กผูหญิง ครูอยากใหเด็กผูหญิงทุกคนยืนขึ้นอยางรวดเร็ว และนุง

ลงอยางรวดเร็ว ใหเราลองมาฝกกันดู “เด็กผูหญิง” เธอไดยินครูพูดคําวา “เด็กผูหญิง” หรือไม? ใหเด็กผูหญิงลุกขึ้น และน่ัง

ลงอยางรวดเร็ว 

 

• เด็กผูชายมีความแตกตางจากเด็กผุหญิง และเด็กผูหญิงมีความแตกตางจากเด็กผุชาย มีบางอยางท่ีทําเด็กผูชายทํา หรือ

บางอยางท่ีเด็กผุหญิงทํา และมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีท้ังเด็กผุชาย และเด็กผูหญิงทําได  

 

• เม่ือเธอเติบโตขึ้น งานอะไรท่ีเธอตองการทํา? ใหเด็กๆไดออกความเห็น ใหพูดคุยกับคุณพอ และคุณแมเก่ียวกับสิ่งท่ีพวก

ทานทําเพราะวาทานเปนผูชาย หรือผูหญิง 

 

• เราสามารถภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเด็กผูชายทํา และเราสามารถภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเด็กผูหญิงทํา เปนสิ่งสําคัญท่ีเรารูวาพระเจาทรง

ใหเรามีความสามารถ และเราสามารถรูสึกขอบคุณสําหรับสิ่งท่ีเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงไดทํา 
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• ใหเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงสรางเด็กผูชาย และเด็กผูหญิง ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม และเริ่มดวยการให

เด็กคนแรกพูดวา “ขอบพระคุณพระเจาที่สรางใหฉันเปนเด็กผูชาย/เด็กผูหญิงหญิง” จากน้ันใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสพูดที

ละคนจนครบ 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 

ไมจําเปนสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว

อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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