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เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คํานํา
ดวยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุงหมายใหการศึกษาบมเพาะ
สมรรถนะให แก ผู เ รี ย น เพื่ อสร า งคุ ณลั กษณะสํ าคั ญ ๔ ประการให กับ คนไทย อั น ได แก ๑) มี ทัศนคติ ที่ ดี
และถูกตอง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา พัฒนาตอยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกดาน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณเทคโนโลยี
บุคลากร และกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สรางโอกาส
การเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจํานวน
๑๕ ชองสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต าง ๆ และผูสนใจทั่ว ประเทศ เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมแหง ปญ ญา
มีจิตอาสาในการสรรคสรางและพัฒนาประเทศใหมั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมา
เป น การสอนออกอากาศในแนวใหม บั น ทึ กเทปการสอนจากห อ งเรีย นตน ทางของโรงเรีย นวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ า นทางเว็ บ ไซต www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแตละโรงเรียน
คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรูเพื่อใหครูปลายทางใชในการเตรียมการสอนลวงหนา รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ไดแก ใบงาน
ใบความรู แบบฝกหัด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
นั บ เป น พระมหากรุ ณาธิ คุณอย า งหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงมุงมั่น พัฒ นา
ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาทางไกลผ า นดาวเทีย ม เพื่อพัฒ นาสังคมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทย
ใหเขมแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองคทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารบัญ
คํานํา
หนังสือรับรองความรวมมือการพัฒนาคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อการสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม
สารบัญ
คําชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
คําชี้แจงรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
โครงสรางรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ...
แบบประเมินตนเอง (Self Reflection) หนวยการเรียนรูที่ ๑
แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
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ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
แบบประเมินตนเอง (Self Reflection) หนวยการเรียนรูที่ ๒
แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินรวมรายหนวยการเรียนรู
ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
คณะผูจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
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คําชี้แจง
การรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จํานวน ๑๕ ชองรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการยอนหลัง (On demand) สามารถรับชมผานชองทาง ตอไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เขาที่ Play Store/Google Play พิมพคําวา DLTV
- ระบบ iOS เขาที่ App Store พิมพคําวา DLTV
หมายเลขชองออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ๑๕ ชองรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ชอง (DLTV) ชอง (TRUE)
(ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ชวงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV ๑
ชอง ๑๘๖ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สถาบันพระมหากษัตริย
DLTV ๒
ชอง ๑๘๗ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ความรูรอบตัว
DLTV ๓
ชอง ๑๘๘ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
DLTV ๔
ชอง ๑๘๙ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
DLTV ๕
ชอง ๑๙๐ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖
ชอง ๑๙๑ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนาที่พลเมือง
DLTV ๗
ชอง ๑๙๒ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV ๘
ชอง ๑๙๓ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาษาตางประเทศ
DLTV ๙
ชอง ๑๙๔ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
การเกษตร
DLTV ๑๐ ชอง ๑๙๕ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๑
รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV ๑๑ ชอง ๑๙๖ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๒
สุขภาพ การแพทย
DLTV ๑๒ ชอง ๑๙๗ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๓
รายการสําหรับผูสูงวัย
DLTV ๑๓ ชอง ๑๙๘ รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV ๑๔ ชอง ๑๙๙ รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV ๑๕ ชอง ๒๐๐ รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ฉ
การติดตอรับขอมูลขาวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗-๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดตอเรื่องเว็บไซต)
dltv@dltv.ac.th (ติดตอเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ชองทางการติดตามขาวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คําชี้แจง
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู จํานวน ๘ กลุม
สาระการเรี ย นรู ครู ผู ส อนต องจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนโดยนําความรูดานเนื้อหาวิชามาจัดกิจ กรรม
การเรียนการสอน โดยการฝกทักษะใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ
ดังนี้
๑) ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับสาร และสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช
ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมไดอยางเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตอง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการเขาใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการต า ง ๆ ไปใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา
และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค ถู ก ต อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด า นต า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตย สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุ มสาระการเรี ย นรู สุ ขศึ กษาและพลศึกษาเปน กลุมสาระการเรีย นรูท่ีเกี่ย วของกับ สุขภาพกาย
สุ ขภาพจิ ต มี เ ป า หมายเพื่ อการดํ า รงสุ ขภาพ มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย พัฒ นาองคร วมทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีเจตคติที่ดี เห็นคุณคาดวยการนําไปใชสรางเสริมสุขภาพ
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พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงเปนเรื่องสําคัญ
เพื่อนําทางไปสูเปาหมายดังกลาว
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญของการบูรณาการ
ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษาในสวนของการจัดกระบวนการ
เรียนรู ไดระบุใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ
(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู
(๑) จัดสภาพแวดลอม หองเรียน หรือภายนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู สะอาด มีความเปน
ระเบียบ ตกแตงหองเรียนใหนาอยู มีมุมตาง ๆ ในหองเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ และงายตอการนํามาใช
มีปายนิเทศใหความรู ภายนอกหองเรียนจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาตินาอยู รมรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดลอม หรือหองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู หรือ ชองทางเสนอขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยปจจุบันอยูเสมอ
๓) ครูผูสอน
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ผูเรียนและผูสอน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผน
จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของผูเรียนตั้งแตเริ่ม คือ รวมวางแผน
การเรี ย น การวั ดผล ประเมิ น ผล และต องคํานึงวากิจ กรรมการเรีย นนั้น เนน การพัฒ นากระบวนการคิด
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วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ
วิ เ คราะห การแก ป ญ หา การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น การสร า งคํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ที่ สื บ ค น ได
เพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตาง ๆ และสรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ตอง
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยคํานึงถึงเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
๑. ควรใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวย การกระตุนใหผูเรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การนําเขาสูบทเรียน การใชคําถาม การ
เสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน ที่จะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
๒. ครูควรมีการวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนําผูเรียนเขาสูบทเรียน และ
ลงขอสรุปไดโดยที่ไมใชเวลานานเกินไป ครูควรเลือกใชคําถามที่มีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถของ
ผูเรียน
๓. เมื่อผูเรียนถาม อยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําที่จะชวยใหผูเรียนหาคําตอบได เ อง
ครูควรใหความสนใจตอคําถามของผูเรียนทุก ๆ คน แมวาคําถามนั้นอาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงใหทราบและเบนความสนใจของผูเรียนกลับมาสูเรื่องที่กําลังอภิปรายอยู สําหรับปญหาที่
ผูเรียนถามมานั้น ควรจะไดนํามาอภิปรายในภายหลัง
๔. การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู
ครูควรย้ําใหผูเรียนไดสํารวจตรวจสอบซ้ํา เพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได
กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษา ใชกระบวนการเรียนรูหลากหลาย
ผสมผสาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการแบบกลมกลืน ทั้งการปฏิบัติดานพฤติกรรม
สุ ข ภาพ และความเข า ใจองค ความรู ที่ถู ก ต อ ง ตลอดจนการเสริม แรงตามวัย ของผูเ รีย น เพื่ อ นํ า ไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพผูเรียนอยางสรางสรรค ปลอดภัย ตามความแตกตางของแตละบุคคล
และสวนรวม ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ คํานึงถึงความสอดคลองกับคุณลักษณะที่มุงหวังไปสูเจตคติที่ดี ในการดูแล
สุขภาพจนเปนนิสัย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เชน มีความซื่อสัตย ใฝเรียนรู มีวินัย รับผิดชอบ มีความมุงมั่นใน
การทํางาน มีจิตสาธารณะ เปนตน ตัวอยางกระบวนการการเรียนรู ที่นํามาประยุกตใชตามธรรมชาติวิชา
มีดังนี้
๑. กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค ฝกทักษะการคิดคลอง
คิดหลากหลาย วิเคราะหขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นเชื่อมโยงรอบดานที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ
อยางปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เปนระบบตอเนื่อง มุมมองดานบวก ดานลบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น การคนหา
เหตุผลของการปฏิบัติตน และสังเคราะห สรางแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนาสงเสริมสุขภาพระดับตนเอง
ครอบครัว อยางเหมาะสม โดยการใชเทคนิคพัฒนาความสามารถในการคิด เชน
- แผนภาพความคิดแบบตาง ๆ (Graphic Organizers)
- เทคนิคการฝกเปรียบเทียบข อมูล PMI บอกขอดี (Plus) บอกขอเสีย (Minus) ขอมูลที่สนใจ
ศึกษาคนควาตอ (Interesting)
- เทคนิคการตั้งคําถามโดยใชสื่อ สถานการณปจจุบัน
๒. การตั้งคําถามเชิงสะทอนคิด เทคนิคคําถาม Reflec t- Connect - Apply (R-C-A) เพื่อพัฒนา
ด า นทั กษะชี วิ ต เตรี ย มพร อมสํ า หรั บ ใช ในสถานการณใหมที่อาจตองเผชิญ ในชีวิตประจําวัน และอนาคต
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โดยใหผูเรียนทบทวนความรูสึก พฤติกรรมการปฏิบัติของตนเอง (R) คิดเชื่อมโยง (C) และคําถามนํ าไปสู
การอภิปรายเสนอวิธีการแนวทาง พรอมทั้งนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับปจจุบนั และเตรียมอนาคต (A)
๓. กระบวนการปฏิบัติ ไดแก การรับรู การปฏิบัติตามแบบ การปฏิบัติดวยตนเองอยางธรรมชาติ
และนําไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย
๔. การจัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ดังนี้
๑) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เชน ทบทวน ตรวจสอบความรูที่เรียนผานมาแลว
ดวยคําถามเชื่อมโยง รวมอภิปราย การปฏิบัติตนดานสุขภาพของตนเอง ไมจํากัดคําตอบ ครูชวยใหนักเรียน
เชื่อมโยงคําตอบดวยตัวเอง เพื่อนําไปสูจุดประสงค
๒) ขั้นสอน เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาใหม มีหลากหลายวิธีการ โดยใชกระบวนการ เรียนรู
ที่กลาวขางตน เชน
- ครูใชสื่อเหตุการณปจจุบัน คลิป ภาพยนตรสั้น ตั้งคําถามใหนักเรียนคิดวิเคราะหใหเวลาคิด
แกผูเรียน
- ครูสนใจคําตอบของผูเรียน และนําคําตอบของผูเรียนมาเชื่อมโยงประสบการณ
- ผูเรียนศึกษาขอมูลเพิ่ม จากใบงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ โดยเชื่อมโยงกับความรูที่จําเปน
กับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
- ผูเรียนวิเคราะห ฝกทักษะการสังเกตขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นเชื่อมโยงรอบดานที่เกี่ยวกับ
การดําเนินผลทางบวกและลบ ชีวิตดานสุขภาพอยางปลอดภัยในชีวิตประจําวัน โดยใชกิจกรรมที่เหมาะสม
กั บ วั ย พั ฒ นาทั กษะการคิ ดสร า งชิ้ น งาน/ภาระงาน สรุป ความรูจ ากการปฏิบัติจ ริงเปน แผนภาพความคิด
แบบตาง ๆ
- ผู เ รี ย นฝ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกลุ ม กิ จ กรรมเดี่ ย ว และนํ า เสนอผลงาน หรื อ ผลการปฏิ บั ติ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม ระหวางเพื่อน
- มี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมผู เ รี ย นระหว า งเรี ย น ทั้ ง ด า นความรู ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ
ตามจุดประสงค ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบความรู และใหขอมูลยอนกลับเมื่อนักเรี ยนเข าใจ
คลาดเคลื่อน รวมทั้งใหแรงเสริม
๓) ขั้นสรุป เปนขั้นตอเนื่องจากขั้นสอน เชน
- ผูเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเองผานการใชคําถามของครู
- ครูอาจจะชวยสรุปอีกครั้งดวยการใชกระดานหรือ Graphic organizer
- ครูใชคําถามเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เทคนิคคําถาม Reflect- Connect – Apply ( R-C-A)
เพื่อพัฒนาดานทักษะชีวิต ใหผูเรียนทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู ทบทวนการปฏิบัติตน และเนนการนําไปใชปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนสรางเสริมสุขภาพของครอบครัว ชุมชน เปนตน
- นักเรียนบันทึกการเรียนรู หรือใชผังกราฟก (ตัวอยางในภาคผนวก ข และ ค)
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการ ไดงายในระยะเวลาสั้น และชวยใหเกิดความคิดรวบยอดอยางถูกตองและรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู มีลักษณะดังนี้
๑) ใบความรู / แผนภาพนําเสนอขอมูล
๒) คลิป / วีดิทัศน / ภาพขาวสถานการณปจจุบัน
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๓) สถานการณสมมติ
๔) สื่อบุคคล
แหลงเรียนรู เปนเครื่องมือสรางคุณลักษณะการใฝรูที่ทุกคนตองใฝรูตลอดชีวิต มีลักษณะดังนี้
๑) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
๒) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ชีวิต ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
๓) แหลงเรียนรูออนไลนที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
- สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สสส.
- กรมควบคุมโรค
- กรมอนามัย
- กรมสุขภาพจิต
- มหาวิทยาลัยตาง ๆ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ฯลฯ
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
จุดประสงคสําคัญของการประเมินการเรียนรูคือ การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ผูสอนหรือหลักสูตรวางไว ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ ผูบริหาร ผูสอน ตลอดจนผูปกครองเปนจํานวนมาก
ยังใหความสําคัญการเรียนรูแบบทองจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรูเพื่อแขงขัน ซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบผิวเผิน
มากกวา การประเมินการเรียนรูระหวางเรียน การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธของการเรียนรูจะยั่งยืนกวา
(กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร และวรรณทิพา รอดแรงคา, ๒๕๔๘)
ในการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด า นต า ง ๆ ของผู เ รี ย นนั้ น จํ า เป น ต อ งมี ก ารประเมิ น
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตน ระหวาง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู โดยใชการประเมินในรูปแบบ
ที่หลากหลายสอดคลองตามวัตถุประสงคของการเรียนรู รูปแบบการประเมินการเรียนรู ไดแก การประเมิน
การเรี ย นรู ร ะหว า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และการประเมิ น การเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และการประเมินตามสภาพจริงนั้ น ผูสอนจําเปนตองสะทอนการประเมินใหผู เ รี ย น
รั บ ทราบเพื่ อปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาตนเอง และผูส อนตองนําผลการประเมิน มาพิจ ารณา เพื่ อทบทวนและ
ปรับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไข ชวยเหลือ หรือหาวิธีการตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียน
แตละคนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเปาหมายของตัวชี้วัดตาง ๆ
(กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบความสําเร็จนั้น
ผู เ รี ย นจะต อ งได รั บ การพั ฒ นาและประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู สะท อ น
สมรรถนะสํ า คั ญ และคุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงคของผูเรียน ซึ่งเปน เปาหมายหลักในการวัดและประเมิน
การเรียนรูในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ใหความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวั ด และประเมิ น ก อ นเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความพร อ ม และความรู เ ดิ ม ของผู เ รี ย น
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรูขนั้ นํา)
(๒) การวัดและประเมินระหวางเรียน ไดแก ดานความรู ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน) จุดมุงหมายของการประเมินระหวางเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่ อค น หาและวิ นิ จ ฉัย วาผูเรีย นมีความรูความเขาใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญ
รวมถึ งมี เ จตคติ ทางการเรี ย นรู อย า งไรและในระดับ ใด เพื่อเปน แนวทางใหผูสอนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหกับผูเรียนวามีผลการเรียนรูอยางไร
(๒.๓) เพื่ อใช เ ป น ข อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรีย นรู และเปรีย บเทีย บระดับ พั ฒ นาการด า น
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน
(๓) การวั ด และประเมิ น หลั งเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จ ตามจุดประสงคร ายแผน เปน
การพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู เปนการประเมินหลังจากผูเรียนไดเรียนไปแลว ผลจากการประเมินประเภทนี้
ใชประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
การประเมิ น โดยครู ผู ส อน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู เ รี ย นว า บรรลุ เ ป า หมายของ
หนวยการเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติหรือไม เชน การทําโครงงาน
การนําความรูไปใชเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
การประเมินโดยผูเรียนแตละคน โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) ควรให
ผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยังตองพัฒนา
(ตัวอยางแบบบันทึกการเรียนรู ดูภาคผนวก ค) ควรใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูยอยหลังจบการเรียนรู
แตละหนวยการเรียนรู และประเมินการเรียนรูรวมในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใชชุดคําถามและจํานวนขอใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน ชวงเวลาและธรรมชาติของแตละวิชา ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลในแบบบันทึก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป
๒) ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินตนเอง และผูปกครอง
รวมประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาไดออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู โดยใหความสําคัญของประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติผูเรียนดานสุขภาพ ระหวางเรียน
เพื่อพัฒนาเรียนรูของผูเรียนไปสูเปาหมายของหนวยการเรียนรูที่กําหนด รายละเอียด ดังนี้

ฐ
๑. วิธีการประเมิน
๑) ประเมินกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความพรอม และความรูเดิมของผูเรียน (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นนํา)
๒) ประเมินระหวางเรียน ไดแก ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม
ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ และประเมินดานความรู เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
คุณภาพผูเรียนตามจุดประสงค ซึ่งนําไปสูการปรับปรุง หรือสงเสริมการเรียนรูตอไป (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน)
๓) ประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จตามจุดประสงครายแผน จากบันทึกการเรียนรู
และบันทึกการปฏิบัติดานสุขภาพของผูเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่ อน
หรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป)
๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียนบรรลุเปาหมายของ
หนวยการเรียนรู ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะคุณลักษณะ และเจตคติ เชน การจัดนิทรรศการ การนํา
ความรูไปใชเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ เปนตน ตลอดจนปลายภาคเพื่อการตัดสินผลการเรียน
๒. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ได แ ก มิ ติ คุ ณ ภาพ (rubric score) ซึ่ ง ได อ ธิ บ ายระดั บ คุ ณ ภาพปรากฏในท า ย
หนวยการเรียนรูทุกหนวย โดยแสดงเครื่องมือที่สามารถนําไปใชรายแผนการเรียนรู ในภาคผนวก ก ไดแก
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ แบบตรวจคําตอบ แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
๓. ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูปกครองรวมประเมิน
๕. คําแนะนําบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู
ครู ป ลายทางควรมี บ ทบาทการสอนคู ข นานกั บ ครู ต น ทางในการกํ า กั บ ดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในทุกขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวกอนสอน
(๑) ศึกษาทําความเขาใจคําชี้แจงและทําความเขาใจเชื่อมโยง ทั้งเปาหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหวางหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง
(๒) ศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู หนวยงาน องคกร ที่ใหความรูที่เชื่อถือได
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน
(๓) ปรับ/ประยุกตหรือเพิ่ม เปาหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ ที่เปนจุดเนน
และที่เปนปจจุบันตามบริบทของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดลวงหนาเพื่อทําความเขาใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อตาง ๆ ที่ครูใชประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนชวงการปฏิบัติ ทั้งดานวิธีการ
สื่อที่ใช และชวงเวลาของการทําแตละกิจกรรม เพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางเตรียมนักเรียน/ชวยเหลือ
สงเสริม/อํานวยความสะดวกนักเรียน ตามบริบทของหองเรียนของตนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรี ย มใบงาน (ที่ คัดเลื อกสําหรับ มอบหมายใหนักเรีย นไดทําตามเห็น ควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณตามระบุในแผนฯ และ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในชวงการปฏิบัติตามกําหนดการสอนที่มีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู บนเว็บไซต www.dltv.ac.th

ฑ
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู
(๑) สรางการมีสวนรวมของนักเรียนในการทํากิจกรรม เชน กระตุนใหนักเรียนคิด ตอบคําถามของ
ครูตนทาง ฟงเฉลยและชวยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ชมเชย/ใหกําลังใจหากนักเรียนทําไดดี
(๒) ใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตามไมทัน เชน อธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) กํากับดูแลใหมีวินัยในการเรียน เชน ไมเลนหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคําสั่งในการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๔) อํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู/อุปกรณ
(๕) สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น เช น คุ ณ ลั ก ษณะผู เ รี ย น สมรรถนะสํ า คั ญ ของผู เ รี ย น การจั ด
การเรียนรู/การปฏิบัติงาน ความรูในบทเรียน และบันทึกขอมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนําไวในแผนการ
จัดการเรียนรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนานักเรียนและใหความชวยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมตามที่ครูตนทางแนะนํา และตามขอแนะนําการปฏิบัติที่ระบุ
ใน PowerPoint ตรวจสอบความเขาใจ และเตรียมนักเรียนกอนทํากิจกรรม (การแบงกลุม ฯลฯ)
(๒) กํากับใหการทํากิจกรรมเปนไปตามลําดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางการทํากิจกรรม
(๔) เตรียมพรอมนักเรียนสําหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถามี) เชน การสรุปผลปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนตนทางจะนําเสนอ เปนตน
๔) ขั้นสรุป
(๑) กํากับนักเรียนใหมีสวนรวมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสําคัญที่มีการสรุปทายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูตนทางมอบหมายให ทํา
เปนการบาน/หรือใบงานที่ครูปลายทางไดเลือกมาใชกับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดใหนักเรียนไดทําแบบประเมินตามระบุในหัวขอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู (เฉพาะ
หลังจบแตละหนวยการเรียนรูและครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรูของตนเอง โดยใชขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูของนักเรียนเพื่อวิเคราะหเทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําใหผูเรียนมี
สวนรวม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ อุปสรรค และ/หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้น เชน เทคนิค หรือวิธีการใด
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมอยางไร ฯลฯ ที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวม มีความรู
มี ทักษะ และคุ ณลั กษณะตามจุ ดประสงค โดยใชคําถามที่ใหไวใน “คําถามบัน ทึกผลหลังสอนสําหรับ ครู
ปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค) เปนแนวทางในการยอนคิด ไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปบันทึกผลหลังสอนของ
ชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะหและสรุปผลจากขอมูลตามปญหา/ความสําเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู และชวยเหลือ/สงเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป รวมทั้ง
นําไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยในชั้นเรียนตอไป

ฒ

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป
ศึกษาลักษณะหนาที่และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ไดแก ตา หู คอ จมูก ผม มือ เทา เล็บ ผิวหนัง
รวมถึงอวัยวะภายในชองปาก ไดแก ปาก ลิ้น ฟน และเหงือก รูจักสมาชิกในครอบครัว ความรัก และ
ความผูกพันที่มีในครอบครัว มีความภาคภูมิใจในตนเอง จุดเดน จุดดอย และบอกสิ่งที่ชื่นชอบได บอกลักษณะ
ความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง ทั้งดานรางกาย อารมณ ลักษณะนิสัย ศึกษาการเคลื่อนไหว
รางกายขณะอยูกับที่ เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบ การเลนเกมเบ็ดเตล็ด การออกกําลังกาย และการเขารวม
กิจกรรมทางกายที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลน เกม
ตามคําแนะนํา ศึกษาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต สาเหตุและการปองกันอันตรายที่เกิดจากการเลนของตนเอง
การขอความช ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ร า ยที่ บ า นและโรงเรี ย น การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
การปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุราย
ที่บานและโรงเรียน
โดยเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม การอธิบายประกอบสื่อ การเปรียบเทียบ การใชกระบวนการกลุม
ในการเรียนรู การสาธิต การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ใฝเรีย นรู มีวินัย และเห็น คุณคาในการนําความรู
ความสามารถในการแก ป ญหาและการใช ทั ก ษะชี วิ ต ไปใช ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ าวั น ได เห็ น คุ ณ ค า ใน
การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพหรืออุบัติเหตุ
ใกลตัว
ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
พ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
พ ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
พ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒
พ ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
พ ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

ณ

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน พ ๒.๑ เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง

ด

โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑

ตัวเรา

๒

ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐานการเรียนรู/ สาระสําคัญ/ ความคิดรวบ เวลา น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
ยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
พ ๑.๑ ป.๑/๑
๘
๒๐
อวัยวะภายนอกมีลักษณะ
พ ๑.๑ ป.๑/๒
และหนาที่แตกตางกัน แตมี
ความสําคัญที่นักเรียนตอง
ดูแลรักษาใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและ
ปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน

พ ๒.๑ ป.๑/๑
พ ๒.๑ ป.๑/๒
พ ๒.๑ ป.๑/๓

รวมตลอดภาคเรียน

สมาชิกในครอบครัว
ประกอบดวยเพศชาย
และเพศหญิงมีลําดับ
ความสําคัญและ
ความสัมพันธตอกัน
กอใหเกิดความผูกพัน
นํามาซึ่งความสุขและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง

๑๒

๓๐

๒๐

๕๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ตัวเรา

๑

๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวเรา
รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๘ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐานการเรียนรู พ ๑.๑ เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอกมีลักษณะและหน าที่ แตกต างกัน แตมีความสําคัญที่นักเรียนตองดู แลรั กษาให ถูก
สุขลักษณะ เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑) บอกชื่อและตําแหนงของอวัยวะภายนอก
๒) อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
๓) บอกถึงความสําคัญของอวัยวะภายนอก
๔) บอกวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
ทักษะ/กระบวนการ
๑) การสังเกตอวัยวะภายนอกตาง ๆ ในรางกาย
๒) การปฏิบัติงานกลุม
๓) การปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในรางกาย
เจตคติ
๑) เห็นคุณคาในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๒) รักความสะอาดรางกาย
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) ใฝเรียนรู
๒) มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นําเสนอภาพ อธิบายลักษณะหนาที่และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓

เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
บอกชื่ออวัยวะ
บอกชื่ออวัยวะ
บอกชื่ออวัยวะ
ลักษณะและหนาที่ ลักษณะและหนาที่ ลักษณะและหนาที่
ของอวัยวะ
ของอวัยวะ
ของอวัยวะ
ภายนอกถูกตอง ภายนอกถูกตอง
ภายนอกถูกตอง
ครบถวน
๓ ใน ๔ สวน
๒ ใน ๔ สวน
๒. อธิบายวิธีดูแล บอกและปฏิบัติวิธี บอกและปฏิบัติวิธี บอกและปฏิบัติวิธี
รักษาอวัยวะ
ดูแลรักษาอวัยวะ ดูแลรักษาอวัยวะ ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก
ภายนอก ถูกตอง ภายนอก ถูกตอง ภายนอก ถูกตอง
ครบถวน
๓ ใน ๔ สวน
๒ ใน ๔ สวน
เกณฑการ
ประเมิน
๑. อธิบาย
ลักษณะและ
หนาที่ของอวัยวะ
ภายนอก

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับพอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
บอกชื่ออวัยวะ
ลักษณะและหนาที่
ของอวัยวะ
ภายนอกถูกตอง
๑ ใน ๔ สวน
บอกและปฏิบัติวิธี
ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก ถูกตอง
๑ ใน ๔ สวน

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอก เปนอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาและสัมผัสได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกชื่อและตําแหนงของอวัยวะภายนอก
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของอวัยวะภานอก
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก ไดแก ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง เสนผม มือ เทา และเล็บ
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑) ครูรองเพลงจับอวัยวะ และให ๑) นักเรียนรองเพลงจับอวัยวะ
นักเรียนทําทาทางประกอบตาม และทําทาทางประกอบตามเพลง
เพลง
๒) ครูถามนักเรียนดวยประเด็น ๒) นักเรียนตอบคําถามครูดวย
ประเด็นคําถามตอไปนี้
คําถามตอไปนี้
- จากเพลง จับอวัยวะ มีอวัยวะ - จากเพลง จับอวัยวะ มีอวัยวะ
ใดบางที่นักเรียนไดจับ
ใดบางที่นักเรียนไดจับ
- อวัยวะใดบางที่นักเรียนสามารถ (แนวคําตอบ : เอว ขา เขา หัว มือ
แขน ไหล หู)
มองเห็นและจับตองได และ
อวัยวะใดที่นักเรียนไมสามารถ - อวัยวะใดบางที่นักเรียนสามารถ
มองเห็นและจับตองได และอวัยวะ
มองเห็น
- ถาเราจะแบงประเภทของอวัยวะ ใดที่นักเรียนไมสามารถมองเห็น
(แนวคําตอบ : มองเห็นและสัมผัส
นักเรียนคิดวาสามารถจัดได
กี่ประเภท อะไรบาง
ได เชน ตา หู จมูก ปาก เทา ฯลฯ
มองไมเห็นและไมสามารถสัมผัสได
เชน หัวใจ สมอง ลําไส ปอด ตับ
ไต ฯลฯ )

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง อวัยวะ
ภายนอก
๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง
อวัยวะภายนอก
๓) ใบความรูที่ ๑
เรื่อง อวัยวะ
ภายนอก
๔) เพลง จับอวัยวะ
๕) บัตรภาพและชื่อ
อวัยวะภายนอก

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

๖
ลําดับที่

๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ดานความรู
ความเขาใจ (K)
บอกชื่อและ
ตําแหนงของอวัยวะ
ภายนอก

ขั้นสอน

ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ถาเราจะแบงประเภทของอวัยวะ
นักเรียนคิดวาสามารถจัดได
กี่ประเภท อะไรบาง
(แนวคําตอบ : แบงได ๒ ประเภท
ไดแก อวัยวะภายนอกที่สามารถ
มองเห็นและสัมผัสได แตอวัยวะ
ภายในไมสามารถมองเห็นและไม
สามารถสัมผัสได)
๓๐ นาที ๑) ครูนําเสนอภาพอวัยวะ
๑) นักเรียนสังเกตภาพอวัยวะ
ภายนอก โดยใชสื่อ PowerPoint ภายนอกพรอมรวมกันบอกชื่อ
อวัยวะภายนอก
เวลา
ที่ใช

๒) ครูถามนักเรียนถึงลักษณะและ
หนาที่ของอวัยวะภายนอก
(ตัวอยางคําถาม :
- ดวงตาอยูสวนใดของรางกาย
- ดวงตามีหนาที่อะไร)

๒) นักเรียนบอกถึงลักษณะ และ
หนาที่ของอวัยวะภายนอก พรอมชี้
อวัยวะภายนอกในรางกายของ
ตนเอง

๓) ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๓) นักเรียนแบงกลุม ๔ คน โดยครู
แจกบัตรคําพรอมรูปภาพอวัยวะ
๔ คน และแจกบัตรคําพรอม
ภายนอก
รูปภาพอวัยวะภายนอก

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- คําถาม
- ใบงานที่ ๑
เรื่อง อวัยวะ
ภายนอก
- กิจกรรมจับคู
บัตรคํากับรูปภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๗
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔) ครูใหนักเรียนแตละกลุม
๔) นักเรียนฟงที่ครูอธิบายเพิ่มเติม
ชวยกันจับคูภาพกับชื่ออวัยวะ
๕) ครูเฉลยกิจกรรมและอธิบาย ๕) นักเรียนชวยกันจับคูภาพกับชื่อ
เพิ่มเติมวา อวัยวะภายนอกเปน อวัยวะ
อวัยวะที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลาและสามารถสัมผัส
ได เราใชอวัยวะภายนอกใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช
สื่อ PowerPoint เรื่อง อวัยวะ
ภายนอก
๖) ครูประมวลคําตอบและอธิบาย ๖) นักเรียนชวยกันเสนอวิธีการ
ดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของ
เพิ่มเติมถึงวิธีการดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก เนื่องจากเราใช ตนเอง
อวัยวะภายนอกสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ
โดยเราไมรูวาสิ่งของเหลานั้น
มีเชื้อโรคหรือไม โดยเฉพาะ
โรคติดตอตาง ๆ ดังนั้นนักเรียน
ควรรูจักวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๘
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

๓

๔

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

ดานคุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของ
อวัยวะภายนอก

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ภายนอกของนักเรียนใหถูก
๗) นักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑
สุขลักษณะ (ครูเนนย้ําเรื่อง
ประกอบสิ่งที่ครูอธิบายเพิ่มเติม
การลางมือบอย ๆ และการสวม
หนากากผาหรือหนากากอนามัย
ทุกครั้งที่ออกจากบาน การรักษา
ระยะหางกับผูอื่นและงดใชของ
รวมกับผูอื่น เพื่อเปนการปองกัน
โรคติดตอตาง ๆ และเปนการดูแล
อวัยวะภายนอกของตนเอง)
๗) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑ ๗) นักเรียนวาดภาพรางกายของ
เรื่อง อวัยวะภายนอก และดูแล มนุษย โดยสังเกตอวัยวะภาย
การทํากิจกรรมของนักเรียน
นอกจากรางกายของตนเอง
พรอมลงสีใหสวยงาม ลงในใบงาน
ที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
๑๐ นาที ๑) ครูแนะนําเพิ่มเติมจาก
๑) ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงาน
การนําเสนอของนักเรียน
เวลา
ที่ใช

๒) ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
อวัยวะภายนอกเปนอวัยวะที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
และสัมผัสได ซึ่งมีลักษณะและ
หนาที่ที่แตกตางกัน เราจึงตอง

๒) นักเรียนและครูรวมกันสรุป
อวัยวะภายนอกเปนอวัยวะที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
และสัมผัสได ซึ่งมีลักษณะและ
หนาที่ที่แตกตางกัน เราจึงตองดูแล

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ดูแลรักษาอวัยวะเหลานั้นใหถูก รักษาอวัยวะเหลานั้นใหถูก
สุขลักษณะ เพื่อใหการใช
สุขลักษณะ เพื่อใหการใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติ
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง อวัยวะภายนอก
๘.๒ ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
๘.๓ ใบงานที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพสื่อ
ความหมาย)

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี
อวัยวะภายนอกได อวัยวะภายนอกได อวัยวะภายนอกได
ถูกตองสมบูรณ
ไมสมบูรณขาดหาย ไมสมบูรณขาดหาย
- ใชกระบวนการ ไป ๒ จุด
ไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหาที่ - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหาที่ วิเคราะหแกปญหา
เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน เหมาะสมเกือบ
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ทุกกระบวนการ
ของกระบวนการ
ทํางาน
ทํางาน

๒. ความสวยงาม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วาดภาพระบายสี
อวัยวะภายนอกได
โดยตองอาศัยการดู
ตัวอยางจากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบ
งานบางบางสวน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อวัยวะภายนอก เปนอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได
อยูภายนอกรางกาย ซึ่งรางกายของเราจําเปนตองใชอวัยวะภายนอก
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ และใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๓

ใบงานที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอก โดยสังเกตอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ จากรางกาย
ของตนเอง พรอมระบายสีใหสวยงาม

ชื่อ.................................................................สกุล......................................................ชั้น.................

๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอก โดยสังเกตอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
จากรางกายของตนเอง พรอมระบายสีใหสวยงาม

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อ.................................................................สกุล......................................................ชั้น.................

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๕

สื่อสําหรับครู บัตรภาพและบัตรคําอวัยวะภายนอก

หนวยเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตา
หู
จมูก
ปาก

๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

สื่อสําหรับครู เพลงจับอวัยวะ

หนวยเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง อวัยวะภายนอก
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ดวงตา มี ๒ ขาง ในลูกตามีตาขาวและตาดํา ที่ขอบตาบนและขอบตาลางจะมีขนตาเปนเสน ๆ ขึ้น
เรียงอยู ตามีหนาที่มองเห็นสิ่งตาง ๆ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ของดวงตา
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ไดแก ดวงตา
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาดวงตา
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก ไดแก ดวงตา
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก ไดแก ดวงตา
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาดวงตา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ
ตําแหนง และ
หนาที่ของดวงตา

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนสังเกต
๑) นักเรียนสังเกตความสะอาดของ
ความสะอาดของรางกายตนเอง รางกายตนเอง และสังเกตที่ดวงตา
และสังเกตที่ดวงตาของตนเอง ของตนเองจากกระจกที่ครูแจกให
จากกระจกที่ครูแจกให
พรอมบอกลักษณะของดวงตา
พรอมบอกลักษณะของดวงตา ตามที่เห็น
ตามที่เห็น
๒) ครูถามนักเรียนวา
- นักเรียนใชอวัยวะใดจาก
การมองและสังเกตความสะอาด
ของรางกาย
- ลักษณะดวงตาของตนเองเมื่อ
สักครูเ ปนอยางไร

๒) นักเรียนตอบคําถาม
- นักเรียนใชอวัยวะใดจากการมอง
และสังเกตความสะอาดของรางกาย
(แนวคําตอบ : นักเรียนใชดวงตา
ในการมองและสังเกตความสะอาด
ของรางกาย)
- ลักษณะดวงตาของตนเองเมื่อสักครู
เปนอยางไร
(แนวคําตอบ : ลักษณะของดวงตา
เปนรูปทรงกลม มีสีขาว ดํา/น้ําตาล
มีขนตารอบดวงตา)

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง อวัยวะ
ภายนอก
๒) ใบงานที่ ๒ เรื่อง
ดวงตาของฉัน
๓) ใบความรูที่ ๒
เรื่อง ดวงตาของฉัน
๔) กระจก

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๒

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ดานคุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของการดูแล
รักษาดวงตา

ขั้นสอน

๑๙

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓) นักเรียนหลับตาลง จากนั้นครู ๓) นักเรียนหลับตาลงและตอบ
คําถาม
ใชคําถาม ดังนี้
- นักเรียนมองเห็นอะไรบาง
- นักเรียนมองเห็นอะไรบาง
- จะเปนอยางไรถานักเรียนใช (แนวคําตอบ : มองไมเห็น)
- จะเปนอยางไรถานักเรียนใช
ชีวิตประจําวันโดยที่นักเรียน
ชีวิตประจําวันโดยที่นักเรียนมอง
มองไมเห็น
(ตั้งคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน ไมเห็น
ครูยังไมเฉลยคําตอบ)
(ตั้งคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน ครูยัง
ไมเฉลยคําตอบ)
๓๐ นาที ๑) ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ
๑) นักเรียนสังเกตภาพดวงตา จากสื่อ
ดวงตา จากสื่อ PowerPoint PowerPoint พรอมอธิบายลักษณะ
พรอมอธิบายลักษณะ หนาที่ของ หนาที่ของดวงตา (ดวงตาทําหนาที่
ดวงตา
มองเห็นสิ่งตาง ๆ)
เวลา
ที่ใช

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อ
PowerPoint ถึงความสําคัญ
ของดวงตา

๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
พรอมกับศึกษา ใบความรูที่ ๒
เรื่อง ดวงตาของฉัน

๓) ครูถามความรูสึกจากการที่ ๓) นักเรียนตอบคําถาม (แนวคําตอบ :
นักเรียนหลับตา ชอบหรือไม
การทีม่ องไมเห็น ทําใหเราไมสามารถ
ที่มองไมเห็น ถานักเรียนมองไม รูสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา ไมเห็นสิ่งที่

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- คําถาม
- ใบงานที่ ๒
เรื่อง ดวงตา
ของฉัน

๒๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก
ไดแก ดวงตา

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เห็นเลย จะเกิดอะไรขึ้น มีผลตอ สวยงาม และทําใหใชชีวิตลําบาก
ชีวิตประจําวันอยางไร
มากขึ้น)
๔) ครูนําขอความที่มีขนาด
๔) นักเรียนสังเกตและตอบคําถามครู
ตัวอักษรที่แตกตางกันจากขนาด (แนวคําตอบ : ขึ้นอยูกับสภาพสายตา
เล็กไปใหญในสื่อ PowerPoint ของนักเรียน บางคนสายตาสั้น/ยาว)
แลวใหนักเรียนอานทีละขอความ
ครูถามนักเรียนวา มีใครมองเห็น
และอานไดทุกขอความ และใคร
มองไมเห็นขอความ
๕) ครูใหนักเรียนบอกสาเหตุของ
การมองไมเห็น และบอกสิ่งที่เปน
อันตรายตอดวงตาที่ทําให
นักเรียนมองไมเห็น

๕) นักเรียนบอกสาเหตุของการมอง
ไมเห็น และบอกสิ่งที่เปนอันตรายตอ
ดวงตาที่ทําใหนักเรียนมองไมเห็น
(แนวคําตอบ : การดูโทรทัศนในที่มืด
หรือใกลเกินไป การเลนโทรศัพทมือถือ
เปนเวลานาน การเลนรุนแรงแลว
กระทบกับดวงตา ฯลฯ)

๖) ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อ
PowerPoint ถึงพฤติกรรมที่
สงผลเสียตอดวงตา

๖) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๓

๔

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๒๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๗) ครูอธิบายเพิ่มเติม พรอมกับ ๗) นักเรียนชวยกันเสนอความคิดเห็น
ใหนักเรียนรวมกันเสนอแนว
การดูแลปองกันดวงตา
ทางการดูแลปองกัน ดวงตา
โดยใชสื่อ PowerPoint เรื่อง
การดูแลรักษาดวงตา
๘) ครูสาธิตการอานหนังสือที่ ๘) นักเรียนฝกและปฏิบัติทาทาง
ถูกตอง และใหนักเรียนสังเกต การอานหนังสือที่ถูกตอง
ระยะหางหนังสือกับดวงตาที่
เหมาะสม

๙) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงาน
ที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน และ
ดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูดังนี้ ตาเปนอวัยวะที่ชวย
ใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ รอบตัวจึง
ควรทราบถึงลักษณะหนาที่และ
การดูแลรักษาเพื่อใหตาทํางานได
อยางปกติ

๙) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงานที่ ๒
เรื่อง ดวงตาของฉัน โดยครูอธิบาย
คําชี้แจงของใบงาน
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู
ดังนี้ ตาเปนอวัยวะที่ชวยใหมองเห็น
สิ่งตาง ๆ รอบตัวจึงควรทราบถึง
ลักษณะหนาที่และการดูแลรักษา
เพื่อใหตาทํางานไดอยางปกติ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ดวงตาของฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
๘.๔ กระจก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพสื่อ
ความหมาย)

๒. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
- วาดภาพระบายสี
สิ่งที่เปนอันตรายตอ
ดวงตาไดถูกตอง
สมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี
สิ่งที่เปนอันตรายตอ สิ่งที่เปนอันตราย
ดวงตาไดไมสมบูรณ ตอดวงตาได
ขาดหายไป ๒ จุด ไมสมบูรณขาดหาย
- ใชกระบวนการ ไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหาที่ - ใชกระบวนการ
เหมาะสมเกือบ ทุก วิเคราะหแกปญหา
กระบวนการทํางาน ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตง
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วาดภาพระบายสี
สิ่งที่เปนอันตราย
ตอดวงตาได
โดยตองอาศัยการดู
ตัวอยางจากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คิ้ว
ขนตา
ดวงตา

ดวงตา มี ๒ ขาง มีตาขาวและตาดํา
ที่ขอบตาบนและขอบตาลางมีขนตาเปนเสน ๆ

ดวงตาทําหนาที่มองเห็น
สิ่งตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๕

ใบงานที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งที่เปนอันตรายตอดวงตา พรอมระบายสีภาพใหสวยงาม

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ดวงตาของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งที่เปนอันตรายตอดวงตา พรอมระบายสีภาพใหสวยงาม

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชัน้ ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
หู เปนอวัยวะภายนอก อยูดานขางศีรษะ มี ๒ ขาง หูทําหนาที่รับฟงเสียงตาง ๆ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ของหู
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ไดแก หู
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาหู
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก ไดแก หู
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก ไดแก หู
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาหู
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ
(K)
บอกลักษณะ
ตําแหนง และ
หนาที่ของหู

แนวการจัดการเรียนรู
การประเมิน
สื่อการเรียนรู
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนสํารวจความสะอาด ๑) นักเรียนสํารวจความสะอาด ๑) PowerPoint - คําถาม
รางกายของตนเอง
รางกายของตนเอง
เรื่อง หูของฉัน
๒) ใบงานที่ ๓ เรื่อง
๒) ครูใหนักเรียนปดตาและฟงเสียง ๒) นักเรียนปดตาและฟงเสียง หูของฉัน
จากสื่อ PowerPoint จากนั้นครู จากสื่อ PowerPoint จากนั้น ๓) ใบความรูที่ ๓
เรื่อง หูของฉัน
ถามนักเรียนวาไดยินเสียงอะไรบาง ครูถามนักเรียนวาไดยินเสียง
๔) เสียงตาง ๆ เชน
(เสียงน้ําไหล เสียงสัตว เสียงนกรอง) อะไรบาง
เสียงน้ําไหล เสียง
สัตว เสียงนกรอง
๓) ครูถามนักเรียนวา ใชอวัยวะใด ๓) นักเรียนตอบคําถามวา
ในการรับฟงเสียง
ใชอวัยวะใดในการรับฟงเสียง
(แนวคําตอบ : หู)
๔) ครูใหนักเรียนปดหูใหแนน
จากนั้นเอามือออกแลวครูถาม
คําถามตอนที่นักเรียนเอามือปดหู
ไดยินเสียงอะไรบางถานักเรียนไมมีหู
จะเปนอยางไร

๔) นักเรียนปดหูใหแนนจากนั้น
เอามือออกแลวครูถามคําถาม
ตอนที่นักเรียนเอามือปดหูไดยิน
เสียงอะไรบาง ถานักเรียนไมมีหู
จะเปนอยางไร (แนวคําตอบ :

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็น
ความสําคัญ
ของการดูแล
รักษาหู

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา

ขั้นสอน

๒๙

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จะไมสามารถไดยินเสียงตาง ๆ
รอบตัวได)
๓๐ นาที ๑) ครูใหนักเรียนจับที่อวัยวะหูของ ๑) นักเรียนจับที่อวัยวะหูของ
ตนเอง แลวบอกตําแหนง ลักษณะ ตนเอง แลวบอกตําแหนง
หนาที่ของหู
ลักษณะ หนาที่ของหู
(แนวคําตอบ :
- หูมี ๒ ขาง ขางซาย และขาง
ขวา มีลักษณะเปนกระดูกออน
ขนาดเล็ก สามารถพับงอได
- หนาที่ของหู คือ ฟงเสียง)
เวลา
ที่ใช

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อ
PowerPoint เกี่ยวกับลักษณะ
หนาที่ของหู และการทําความ
สะอาดของหู

๒) นักเรียนฟงครูอธิบาย
ประกอบกับศึกษาใบความรูที่ ๓
เรื่อง หูของฉัน

๓) ครูใหนักเรียนสังเกตภาพจากสื่อ
PowerPoint คนตะโกนใสหู และ
ถามนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนเคยทําเหมือน
ในภาพหรือไม

๓) นักเรียนสังเกตภาพและตอบ
คําถาม
- นักเรียนเคยทําเหมือน
ในภาพหรือไม (แนวคําตอบ :
เคย/ไมเคย)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม
- ใบงานที่ ๓
เรื่อง หูของฉัน

๓๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
อวัยวะ
ภายนอก ไดแก
หู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนควรปฏิบัติเหมือน
- นักเรียนควรปฏิบัติ
ภาพหรือไม
เหมือนภาพหรือไม (แนวคําตอบ
: ไมควร เพราะอาจทําใหเกิด
อันตรายกับหู)
๔) ครูใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งที่ ๔) นักเรียนสังเกตและตอบ
ทําใหเกิดอันตรายตอ หู และครู
คําถามครู
อธิบายเพิ่มเติมอันตรายที่เกิดกับหู (แนวคําตอบ : ใชของแหลมแหยหู
จากสื่อ PowerPoint
เลนรุนแรงกระแทกบริเวณหู
อยูในที่ที่เสียงดังเกินไป ฯลฯ)
๕) ครูใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีดูแล ๕) นักเรียนชวยกันคิดวิธีดูแล
ปองกัน พรอมใหตัวแทนนําเสนอ ปองกัน พรอมใหตัวแทน
นําเสนอ
(แนวคําตอบ : ไมใชของแหลม
แหยหู ไมเลนรุนแรงกระแทก
บริเวณหู ไมอยูในที่ที่เสียงดัง
เกินไป ฯลฯ)
๖) ครูอธิบายเพิ่มเติม พรอมกําหนด ๖) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติการดูแลปองกันหู จากสื่อ
PowerPoint เรื่อง การดูแลรักษาหู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๓
๔

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๗) ครูชี้แจงใบที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน ๗) นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
และดูแลการทํากิจกรรมของ
หูของฉัน โดยครูอธิบายคําชี้แจง
นักเรียนในหองเรียน
ของใบงาน
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู นักเรียนและครูรวมกันสรุป
ความรูดังนี้ หูเปนอวัยวะสําคัญ
ดังนี้ หูเปนอวัยวะสําคัญที่ชวย
ในการรับฟงเสียง ครูตั้งคําถามให ที่ชวยในการรับฟงเสียง ครู
นักเรียนตอบความรูเกี่ยวกับลักษณะ ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบความรู
หนาที่ การดูแลและปองกันอันตราย เกี่ยวกับลักษณะหนาที่ การดูแล
และปองกันอันตรายที่จะเกิด
ที่จะเกิดกับหู
กับหู
เวลา
ที่ใช

๓๑
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง หูของฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
๘.๔ เสียงตาง ๆ เชน เสียงน้ําไหล เสียงสัตว เสียงนกรอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพสื่อ
ความหมาย)

๒. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
- เลือกพฤติกรรมที่
เปนอันตรายตอหูได
ถูกตองสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- เลือกพฤติกรรมที่ - เลือกพฤติกรรมที่
เปนอันตรายตอหูได เปนอันตรายตอหู
ไมสมบูรณขาดหาย ไดไมสมบูรณ
ไป ๒ จุด
ขาดหายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหาที่ วิเคราะหแกปญหา
เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตง
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- เลือกพฤติกรรมที่
เปนอันตรายตอหู
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หู มี ๒ ขาง อยูขางศีรษะ
ดานซาย ๑ ขาง และขวา ๑ ขาง

หูมีหนาที่ในการฟงเสียงตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓๕

ใบงานที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาทลงบนภาพที่เปนพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอหู

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หูของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนกากบาทลงบนภาพที่เปนพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอหู

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอก จมูก อยูตรงกลางของใบหนา ลักษณะคลายผลชมพู ทําหนาที่หายใจและสูดดมกลิ่น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ของจมูก
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ไดแก จมูก
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาจมูก
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก ไดแก จมูก
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก ไดแก จมูก
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาจมูก
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ
(K)
บอกลักษณะ
ตําแหนง และ
หนาที่ของจมูก

ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนสํารวจ
๑) นักเรียนสํารวจความสะอาด
ความสะอาดรางกายของตนเอง รางกายของตนเอง
๒) ครูฉีดกลิ่นสเปรยปรับอากาศ
ในหองเรียน
๓) ครูถามคําถามโดยใชคําถาม
ดังนี้
- นักเรียนไดกลิ่นอะไร
- นักเรียนใชอวัยวะใดในการดม
กลิ่น

๒) นักเรียนดมกลิ่นสเปรย
ปรับอากาศในหองเรียน

๓) นักเรียนตอบคําถามวา
- นักเรียนไดกลิ่นอะไร
(แนวคําตอบ : กลิ่นหอม กลิ่น
ดอกไม)
- นักเรียนใชอวัยวะใดในการดม
กลิ่น (แนวคําตอบ : จมูก)
๓๐ นาที ๑) ครูใหนักเรียนจับที่อวัยวะจมูก ๑) นักเรียนจับที่อวัยวะจมูกของ
ของตนเอง แลวบอกตําแหนง
ตนเอง แลวบอกตําแหนง ลักษณะ
ลักษณะ และหนาที่
หนาที่ของจมูก
(แนวคําตอบ : จมูกอยูตรงกลาง
ใบหนา มีลักษณะคลายผลชมพู

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง จมูกของฉัน
๒) ใบงานที่ ๔ เรื่อง
จมูกของฉัน
๓) ใบความรูที่ ๔
เรื่อง จมูกของฉัน
๔) กลิ่นสเปรยปรับ
อากาศ

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

- คําถาม
- ใบงานที่ ๔
เรื่อง จมูกของ
ฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
เห็นความสําคัญ
ของการดูแล
รักษาจมูก

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก
ไดแก จมูก

เวลา
ที่ใช

๓๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- หนาที่ของหู (แนวคําตอบ :
หายใจ และดมกลิ่น )
๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อ
PowerPoint เกี่ยวกับลักษณะ ประกอบกับศึกษาใบความรูที่ ๔
หนาที่ของจมูก ความสะอาดของ เรื่อง จมูกของฉัน
จมูก
๓) ครูใหนักเรียนสังเกตภาพจาก
สื่อ PowerPoint ภาพคนใชนิ้ว
แคะจมูกและตอบคําถาม
- นักเรียนเคยทําเหมือนในภาพ
หรือไมอาจเกิดอันตรายขึ้นกับจมูก
ของนักเรียนหรือไม
- นักเรียนควรปฏิบัติเหมือนภาพ
หรือไม

๓) นักเรียนสังเกตภาพและตอบ
คําถาม
- นักเรียนเคยทําเหมือนในภาพ
หรือไมอาจเกิดอันตรายขึ้นกับจมูก
ของนักเรียนหรือไม (แนวคําตอบ :
เคย/ไมเคย)
- นักเรียนควรปฏิบัติเหมือนภาพ
หรือไม (แนวคําตอบ : ไมควร
เพราะอาจทําใหจมูกเกิดอาการ
บาดเจ็บได)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๔) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การดูแลรักษาจมูก โดยใชสื่อ
และเสนอการดูแลรักษาจมูกของ
PowerPoint และใหนักเรียนเสนอ ตนเอง (แนวคําตอบ : ไมควรสั่ง
การดูแลรักษาจมูกของตนเอง
น้ํามูกแรง ๆ ไมใชนิ้วมือหรือ
ของแข็งแคะจมูก ไมสูดดมสารเคมี
ที่เปนอันตรายตอรางกาย อยูในที่
ที่มีอากาศถายเท ฯลฯ)
๕) ครูใหนักเรียนสังเกตตัวเองวา
เมื่อนักเรียนหายใจเขา ทองของ
นักเรียนมีลักษณะเปนอยางไร
และเมื่อหายใจออกมี
ความแตกตางหรือไม อยางไร

๕) นักเรียนสังเกตตัวเองวา
เมื่อนักเรียนหายใจเขา ทองของ
นักเรียนมีลักษณะเปนอยางไร
และเมื่อหายใจออกมี
ความแตกตางหรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ : เมื่อหายใจเขา
ทองจะปองขึ้น และเมื่อหายใจ
ออกทองจะแฟบลง)

๖) ครูใหคําแนะนําการหายใจทาง ๖) นักเรียนฝกทาทางการหายใจ
จมูกที่ถูกตอง และใหนักเรียนฝก ที่ถกู ตองโดยมีครูใหคําแนะนํา
ทาทางการหายใจที่ถูกตอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๓
๔

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๗) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๔ ๗) นักเรียนทําใบงานที่ ๔ เรื่อง
จมูกของฉันและดูแลการทํา
จมูกของฉัน โดยครูอธิบายคําชี้แจง
กิจกรรมของนักเรียนในหองเรียน ของใบงาน
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู
ดังนี้ จมูกมีหนาที่ดมกลิ่นและ
ดังนี้ จมูกมีหนาที่ดมกลิ่นและ
หายใจ นักเรียนควรดูแลปองกัน หายใจ นักเรียนควรดูแลปองกัน
จมูกไมใหเกิดอันตรายที่ทําใหเกิด จมูกไมใหเกิดอันตรายที่ทําใหเกิด
ผิดปกติ
ผิดปกติ
เวลา
ที่ใช

๔๑
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง จมูกของฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
๘.๔ กลิ่นสเปรยปรับอากาศ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพ
สื่อความหมาย)

๒. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
- วาดภาพระบายสี
พฤติกรรมที่ทําให
เกิดอันตรายตอจมูก
ไดถูกตองสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี
พฤติกรรมที่ทําให พฤติกรรมที่ทําให
เกิดอันตรายตอจมูก เกิดอันตรายตอ
ไดไมสมบูรณขาด จมูกไดไมสมบูรณ
หายไป ๒ จุด
ขาดหายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน -มีการตกแตง
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วาดภาพระบายสี
พฤติกรรมที่ทําให
เกิดอันตรายตอ
จมูกได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๔๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จมูก มีรูปรางคลายชมพู
อยูกลางใบหนา

จมูก มีหนาที่หายใจและดมกลิ่นตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๔๕

ใบงานที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอันตรายตอจมูก พรอมระบายสีใหสวยงาม

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จมูกของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอันตรายตอจมูก พรอมระบายสีใหสวยงาม

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๔๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอก เสนผม เปนขนที่ปกคลุมบนศีรษะ ผิวหนัง เปนแผนหนังที่หอหุมทั้งรางกาย มือ เปน
สวนที่ยื่นออกมาจากแขนทั้งสองขาง เทา อยูปลายขาทั้งสองขาง และเล็บอยูปลายนิ้วทั้งนิ้วมือและนิ้วเทา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ของ เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษา เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษา เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก ไดแก เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก ไดแก เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาเสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๕ นาที
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ
ตําแหนง และ
หนาที่ของ เสนผม
ผิวหนัง มือ เทา
และเล็บ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) นักเรียนตอบคําถามวา
๑) ครูถามนักเรียนวา นักเรียน
นักเรียนรักษาความสะอาดรางกาย
รักษาความสะอาดรางกายได
ไดอยางไรบาง
อยางไรบาง
(แนวคําตอบ : อาบน้ํา ลางหนา
แปรงฟน สระผม ลางมือ ฯลฯ)
๒) ครูถามคําถามโดยใชคําถาม
ดังนี้
- นักเรียนทําความสะอาด
รางกายสวนใดบางในตอนเชา
- และนักเรียนทํา
ความสะอาดดวยวิธีใด
๓) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “เสนผม ผิวหนัง มือ เทา
และเล็บ”

๒) นักเรียนตอบคําถามวา
- นักเรียนทําความสะอาด
รางกายสวนใดบางในตอนเชา
(แนวคําตอบ : ผิวหนัง เสนผม)
- นักเรียนทําความสะอาด
ดวยวิธีใด
(แนวคําตอบ : อาบน้ํา สระผม
ลางหนา แปรงฟน)

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง เสนผม ผิวหนัง
มือ เทา และเล็บ
๒) ใบงานที่ ๕ เรื่อง
เสนผม ผิวหนัง มือ
เทา และเล็บ
๓) ใบความรูที่ ๕
เรื่อง เสนผม ผิวหนัง
มือ เทา และเล็บ
๔) เพลง ลางมือ
บอย ๆ

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานคุณลักษณะ
ขัน้ สอน
๔๐ นาที
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของการดูแล
รักษา เสนผม
ผิวหนัง มือ เทา
และเล็บ

ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา
เสนผม ผิวหนัง
มือ เทา และเล็บ

๔๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) นักเรียนจับที่อวัยวะเสนผมของ
๑) ครูใหนักเรียนจับที่อวัยวะ
ตนเอง แลวบอกตําแหนง ลักษณะ
เสนผมของตนเอง แลวบอก
ตําแหนง ลักษณะและหนาที่ของ และหนาที่ของเสนผม (แนวคําตอบ :
เสนผม
เสนผมเปนเสนขนอยูบนศีรษะ
มีสีดํา/สีน้ําตาล)
๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมจากสื่อ
PowerPoint เกี่ยวกับลักษณะ
หนาที่ของเสนผมและการทํา
ความสะอาดของเสนผม

๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และบอกลักษณะหนาที่ของเสนผม
(แนวคําตอบ : ทําหนาที่ปกคลุม
ศีรษะและปองกันอันตรายแกศีรษะ)

๓) ครูใหนักเรียนสังเกตภาพจาก
สื่อ PowerPoint ภาพการอาบน้ํา
และตอบคําถาม
- นักเรียนอาบน้ําชําระลาง
รางกายที่บาน และนักเรียนทํา
ความสะอาดรางกายที่โรงเรียนได
โดยวิธีอะไรบาง

๓) นักเรียนสังเกตภาพและตอบ
คําถาม
- นักเรียนอาบน้ําชําระลาง
รางกายที่บาน และนักเรียนทําความ
สะอาดรางกายที่โรงเรียนได โดยวิธี
อะไรบาง
(แนวคําตอบ : ลางมือ)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม
- ใบงานที่ ๕
เรื่อง เสนผม
ผิวหนัง มือ
เทา และเล็บ
- การลางมือ
๗ ขั้นตอน

๕๐
ลําดับที่

๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๔) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ลักษณะหนาที่ของมือ และเล็บ และศึกษาใบความรูที่ ๕ เรื่อง
โดยใชสื่อ PowerPoint
เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๕) ครูสาธิตวิธีการลางมือ และให ๕) นักเรียนปฏิบตั ิขั้นตอนการลางมือ
นักเรียนทุกคนฝกปฏิบัติการ
๗ ขั้นตอน พรอมเตนประกอบเพลง
ลางมือที่ถูกวิธี ๗ ขั้นตอน
ลางมือบอย ๆ โดยครูตรวจสอบ
พรอมเตนประกอบเพลง ลางมือ ความถูกตองของแตละขั้นตอน
บอย ๆ
๖) หลังจากนักเรียนปฏิบัติขั้นตอน
การลางมือ ๗ ขั้นตอน ครูให
นักเรียนตรวจความสะอาดของมือ
และเล็บ
และใหนักเรียนสังเกตตัวเองวา
สวนใดในรางกายของตนเองที่มี
เล็บบาง

๖) นักเรียนสํารวจความสะอาดของ
มือและเล็บ
- นักเรียนสังเกตตัวเองวามี “เทา”
ที่มีเล็บดวย

๗) ครูใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็น จากคําถาม ดังนี้
- นักเรียนใชเทาทําอะไรบาง

๗) นักเรียนตอบถาม
- นักเรียนใชเทาทําอะไรบาง
(แนวคําตอบ : ใชเทาในการวิ่ง เดิน
เตะ ฯลฯ)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๔

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๕๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๘) ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงหนาที่ของ ๘) นักเรียนเสนอแนวทางการดูแล
เทาใหคําแนะนําการดูแลรักษาเทา รักษาเทาของตนเอง
และเล็บเทา ซึ่งเปนแหลงสะสม
เชื้อโรค และใหนักเรียนเสนอ
แนวทางการดูแลรักษาเทาเพิ่มเติม

๙) ครูชี้แจงใบงานและดูแลการทํา
กิจกรรมของนักเรียนในหองเรียน
๕ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
ดังนี้ อวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
ใชในการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหอวัยวะสวน
ตาง ๆ ไปสัมผัสกับเชื้อโรค หรือสิ่ง
สกปรก ดังนั้นการทําความสะอาด
อยางถูกวิธีจึงเปนสิ่งสําคัญใน
การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

๙) นักเรียนทําใบงานที่ ๕ เรื่อง
เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู
ดังนี้ อวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ ใช
ในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ซึ่งทําใหอวัยวะสวนตาง ๆ ไปสัมผัส
กับเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรก ดังนั้น
การทําความสะอาดอยางถูกวิธีจึง
เปนสิ่งสําคัญในการดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๘.๒ ใบความรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๘.๓ ใบงานที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
๘.๔ เพลง ลางมือบอย ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพ
สื่อความหมาย)

๒. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
- วาดภาพระบายสี
การปฏิบัติตนใน
การดูแลอวัยวะ
ภายนอกไดถูกตอง
สมบูรณ
- ใชกระบวน
การวิเคราะห
แกปญหาที่
เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบ
งานเพิ่มเติม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี
การปฏิบัติตนใน การปฏิบัติตนใน
การดูแลอวัยวะ
การดูแลอวัยวะ
ภายนอกได
ภายนอกได
ไมสมบูรณขาดหาย ไมสมบูรณขาดหาย
ไป ๒ จุด
ไป ๓ จุด
- ใชกระบวน
- ใชกระบวน
การวิเคราะห
การวิเคราะห
แกปญหาที่
แกปญหาที่
เหมาะสมเกือบทุก เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบ - มีการตกแตง
งาน
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วาดภาพระบายสี
การปฏิบัติตนใน
การดูแลอวัยวะ
ภายนอกได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวน
การวิเคราะห
แกปญหาที่
เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๕๓

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช
๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เสนผม เปนอวัยวะที่ปกคลุมผิวศีรษะ
ชวยใหความอบอุนปองกันความรอนและ
ความเย็นใหกับหนังศีรษะ

ผิวหนัง เปนแผนหนังหอหุมทั่วรางกาย

มือและนิ้วมือ
เปนสวนที่ยื่นออกมา
จากปลายแขน มี ๒ ขาง
เทา เปนสวนทีอ่ ยูลางสุดของรางกาย
มี ๒ ขาง มีนิ้วเทาขางละ ๕ นิ้ว
เล็บ เปนสวนที่แข็ง
อยูปลายสุดของนิ้วมือ และนิ้วเทา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๕๕

ใบงานที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนในการดูแลอวัยวะภายนอกดังตอไปนี้
พรอมระบายสีใหสวยงาม

ภาพศีรษะและ
เสนผม

ภาพมือ
และเล็บ

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่นักเรียนเคยปฏิบัติ



ฉันลางมือกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง



ฉันตัดเล็บมือและเล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ



ฉันอาบน้ําอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง



ฉันสระผมอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง เสนผมของฉันสะอาดและไมมีเหา

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสนผม ผิวหนัง มือ เทา และเล็บ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนในการดูแลอวัยวะภายนอกดังตอไปนี้
พรอมระบายสีใหสวยงาม

ภาพศีรษะและ
เสนผม

ภาพมือ
และเล็บ

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่นักเรียนเคยปฏิบัติ






ฉันลางมือกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
ฉันตัดเล็บมือและเล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ
ฉันอาบน้ําอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง
ฉันสระผมอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง เสนผมของฉันสะอาดและไมมีเหา

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๕๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะในชองปาก ประกอบดวย ปาก ลิ้น ฟน และเหงือก แตละอวัยวะทําหนาที่ที่สัมพันธกัน
ดังนั้นเราควรใหความสําคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในชองปากอยากถูกวิธี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะและตําแหนงของปากและลิ้น
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลรักษาปากและลิ้น
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาปากและลิ้น
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายในชองปาก
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของปากและลิ้น
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาปากและลิ้น
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะและ
ตําแหนงของปาก
และลิ้น

ดานคุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)

ขั้นสอน

๓๐

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูนําโมเดลอวัยวะภายใน
๑) นักเรียนสังเกตโมเดลอวัยวะ
ชองปาก มาใหนักเรียนสังเกตและ ภายในชองปากที่ครูนํามาใหดู
ถามถึงลักษณะของอวัยวะภายใน และชวยกันบอกถึงลักษณะของ
ชองปาก ดังนี้
อวัยวะในชองปาก
- ปากมีลักษณะอยางไร
(แนวคําตอบ : ลักษณะของปากเปน
- ปากมีสีอะไร
เนื้อประกบกัน มีสีแดง/ชมพู
- ภายในปากประกอบไปดวย ประกอบไปดวย ฟน เหงือก ลิ้น)
อะไรบาง
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนใน
หัวขอ “อวัยวะภายในชองปาก
(ปากและลิ้น)”
๑) ครูและนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของ
ปากและลิ้น จากการที่ครูถาม
คําถาม ดังนี้

๑) นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของปากและลิ้น
(แนวคําตอบ : ปากทําหนาที่พูดคุย
และกินอาหาร ลิ้นทําหนาที่
คลุกเคลาอาหาร)

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง อวัยวะภายใน
ชองปาก (๑)
๒) ใบงานที่ ๖
เรื่อง อวัยวะภายใน
ชองปาก (๑)
๓) ใบความรูที่ ๖
เรื่อง อวัยวะภายใน
ชองปาก (๑)
๔) โมเดลจําลองฟน
๕) กระจกบานเล็ก

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

- คําถาม
- ใบงานที่ ๖
เรื่อง อวัยวะ
ภายในชอง
ปาก (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
เห็นความสําคัญ
ของการดูแล
รักษาปากและลิ้น
ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
เสนอแนวทาง
การดูแลรักษา
ปากและลิ้น

เวลา
ที่ใช

๕๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- เราใชปาก และลิ้น ทําอะไร
- นักเรียนคิดวาเราใชอวัยวะ
อื่นทําหนาที่แทนปาก และลิ้น
ไดไหม
- ถาไมมีปาก และลิ้น
นักเรียนคิดวาจะเปนอยางไร
๒) ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ลักษณะหนาที่ของปาก และลิ้น
จากสื่อ PowerPoint

๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และศึกษาใบความรูที่ ๖ เรื่อง
อวัยวะภายในชองปาก (ปากและลิ้น)

๓) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา
เกี่ยวกับการดูแลรักษาปากและลิ้น
โดยใชคําถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดวามีพฤติกรรม
อะไรบาง ที่สงผลอันตรายตอปาก
และลิ้น
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
นักเรียนมีวิธีทําความสะอาด ปาก
และลิ้นอยางไรบาง

๓) นักเรียนบอกการดูแลรักษาปาก
และลิ้น และตอบคําถามดังนี้
- นักเรียนคิดวามีพฤติกรรมอะไรบาง
ที่สงผลอันตรายตอปากและลิ้น
(แนวคําตอบ : กินของที่รอนเกินไป
เลนรุนแรงจนกระแทกปาก ฯลฯ)
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
นักเรียนมีวิธีทําความสะอาด ปาก
และลิ้นอยางไรบาง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๖๐
ลําดับที่

๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(แนวคําตอบ : เช็ดปากและลางปาก
ใหสะอาด แปรงฟนหลังรับประทาน
อาหาร)
๔) ครูใหนักเรียนดูวิดีโอการตูน
เกี่ยวกับการทําความสะอาด
ชองปาก

๔) นักเรียนดูวิดีโอการตูน

๕) หลังจากดูวิดีโอการตูนเกี่ยวกับ
การทําความสะอาดชองปากแลว
ครูถามนักเรียนวา เมื่อปฏิบัติตน
ตามการตูนแลวจะเปนอยางไร
๖) ครูแจกกระจกบานเล็กพรอม
ใบงานที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายใน
ชองปาก

๕) นักเรียนตอบ (แนวคําตอบ :
ปากและลิ้นสะอาด)
๖) นักเรียนรับกระจกบานเล็ก
จากครูพรอมใบงานที่ ๖ เรื่อง
อวัยวะภายในชองปาก

๗) ครูชี้แจงใบงานและดูแลการทํา ๗) นักเรียนทําใบงานที่ ๖ เรื่อง
กิจกรรมของนักเรียนในหองเรียน อวัยวะภายในชองปาก
โดยใหนักเรียนสังเกตฟนของ
ตนเอง แลววาดรูประบายสี
ลักษณะชองปากของตนเอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๔

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
พรอมทั้งบอกแนวทางการดูแล
รักษาปากและลิ้นลงในใบงานที่ ๖
เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู
ดังนี้ อวัยวะในชองปากมี
ดังนี้ อวัยวะในชองปากมีหลาย
หลายอวัยวะที่ทําหนาที่
อวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวของกัน
เกี่ยวของกัน ดังนั้นจึงควรให
ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและ
ควรทราบถึงลักษณะ หนาที่ และ
ความสําคัญและควรทราบถึง
ลักษณะ หนาที่ และการดูแลรักษา การดูแลรักษาอวัยวะในชองปาก
อยางถูกวิธีจะชวยใหไมเกิดโรค
อวัยวะในชองปากอยางถูกวิธี
จะชวยใหไมเกิดโรคตาง ๆ
ตาง ๆ
เวลา
ที่ใช

๖๑
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
๘.๒ ใบความรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
๘.๓ ใบงานที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
๘.๔ โมเดลจําลองฟน
๘.๕ กระจกบานเล็ก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

๔ (ดีมาก)
- สังเกตและระบุ
ลักษณะอวัยวะ
ภายในชองปากของ
ตนเองไดถูกตอง
สมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

๒. ความสวยงาม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- สังเกตและระบุ
- สังเกตและระบุ
ลักษณะอวัยวะ
ลักษณะอวัยวะ
ภายในชองปากของ ภายในชองปากของ
ตนเองไดไมสมบูรณ ตนเองไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด ขาดหายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตง
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- สังเกตและระบุ
ลักษณะอวัยวะ
ภายในชองปากของ
ตนเองได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๖๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๖๕

ใบงานที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนสองกระจกสังเกตภายในชองปากของตนเอง แลวใชสีระบายบริเวณที่ฟนผุ
หรือฟนที่นักเรียนไมมีใหกากบาทลงบนฟนนั้น

ชื่อ...........................................นามสกุล........................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง เสนผม อวัยวะภายในชองปาก (๑)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนสองกระจกสังเกตภายในชองปากของตนเอง แลวใชสีระบายบริเวณที่ฟนผุ
หรือฟนที่นักเรียนไมมีใหกากบาทลงบนฟนนั้น

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๖๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะในชองปาก ประกอบดวย ปาก ลิ้น ฟน และเหงือก แตละอวัยวะทําหนาที่ที่สัมพันธกัน
ดังนั้นเราควรใหความสําคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในชองปากอยากถูกวิธี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะและตําแหนงของฟนและเหงือก
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติการแปรงฟนและทดสอบหาคราบจุลินทรียในชองปากไดถูกวิธี
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาฟนและเหงือก
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายในชองปาก
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายในชองปาก
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในชองปาก
๔.๔ การแปรงฟนเทคนิคขยับปด
๔.๕ การทดสอบคราบจุลินทรียใ นชองปาก
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ดานความรู
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ
และตําแหนง
ของฟนและ
เหงือก

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนดูวิดีโอการตูน ๑) นักเรียนดูวิดีโอการตูนเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการแปรงฟน ครูนักเรียน การแปรงฟน และรวมกันสนทนา
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
สนทนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

สื่อการเรียนรู

๑) PowerPoint
เรื่อง อวัยวะภายใน
ชองปาก (๒)
๒) ใบความรูที่ ๗
๒) ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน ๒) นักเรียนจับคูกับเพื่อนเพื่อสํารวจ เรื่อง อวัยวะภายใน
และใหสํารวจชองปากโดยครูใช ชองปาก และตอบคําถาม
ชองปาก (๒)
- ฟนของนักเรียนและเพื่อนมีสีอะไร ๓) โมเดลจําลองฟน
คําถาม ดังนี้
(แนวคําตอบ : สีขาว/เหลือง)
- ฟนของนักเรียนและเพื่อน
๔) วิดีโอการตูน
- นอกจาก ปาก ลิ้น และฟน
มีสีอะไร
เกี่ยวกับการแปรงฟน
ที่นักเรียนสังเกตเห็นแลว ยังมีอะไร ๕) อุปกรณ
- นอกจาก ปาก ลิ้น และฟน
อีกบาง
ที่นักเรียนสังเกตเห็นแลวยังมี
การทดสอบคราบ
(แนวคําตอบ : เหงือก)
อะไรอีกบาง
จุลินทรียในชองปาก
- เหงือกของนักเรียนและเพื่อน - เหงือกของนักเรียนและเพื่อน
มีสีอะไร และมีลักษณะอยางไร มีสีอะไร และมีลักษณะอยางไร
(แนวคําตอบ : เหงือกมีสีชมพู
เปนเนื้อหุมตัวฟน)

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๒

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของการดูแล
รักษาฟนและ
เหงือก

ขั้นสอน

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
ปฏิบัติการ
แปรงฟนและ
ทดสอบหาคราบ
จุลินทรียใน
ชองปากไดถูกวิธี

๖๙

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “อวัยวะภายในชองปาก
(ฟนและเหงือก)”
๓๐ นาที ๑) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ๑) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ลักษณะของฟนและเหงือกจาก พรอมกับศึกษาใบความรูที่ ๗ เรื่อง
สื่อ PowerPoint เรื่อง อวัยวะ อวัยวะภายในชองปาก
ในชองปาก
เวลา
ที่ใช

๒) ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
จากคําถามดังนี้
- เราใชฟนทําอะไร
- ถานักเรียนไมมีฟน คิดวาจะ
เปนอยางไร แลวใชอวัยวะใด
มาแทนไดบาง
- เหงือกมีหนาที่อะไร
- ถาไมมีเหงือกใชอวัยวะใด
มาแทนไดบาง

๒) นักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
- เราใชฟนทําอะไร
(แนวคําตอบ : บดเคี้ยวอาหาร)
- ถานักเรียนไมมีฟน คิดวาจะเปน
อยางไร แลวใชอวัยวะใดมาแทน
ไดบาง
(แนวคําตอบ : เคี้ยวอาหารไมได
พูดไมชัด ยิ้มไมสวย /ไมมีอวัยวะใด
แทนได)
- เหงือกมีหนาที่อะไร
(แนวคําตอบ : ยึดรากฟน)
- ถาไมมีเหงือกใชอวัยวะใดมาแทน
ไดบาง (แนวคําตอบ : ไมมี)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- คําถาม
- ปฏิบัติการ
แปรงฟน
และทดสอบ
หาคราบ
จุลินทรีย
ในชองปาก
ไดถูกวิธี

๗๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓) ครูรวบรวมคําตอบจาก
๓) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนและอธิบายเพิ่มเติม
ถึงความสําคัญ
ของฟนและเหงือก พรอมอธิบาย
วิธีการดูแลอวัยวะในชองปาก
จากสื่อ PowerPoint เรื่อง
อวัยวะในชองปาก
๔) ครูสาธิตวิธีการแปรงฟน
อยางถูกวิธี โดยใชโมเดลฟน
และใหนักเรียนสังเกต

๔) นักเรียนสังเกตวิธีการแปรงฟน
ที่ถูกวิธี

๕) ครูใหนักเรียนรวมกันตอบ
๕) นักเรียนรวมกันตอบคําถาม
คําถาม ดังนี้
- เมื่อเชานี้ นักเรียนทุกคน
ไดแปรงฟนมากันไหมคะ ?
- นักเรียนคิดวาเมื่อเชานี้
นักเรียนแปรงฟนสะอาดหรือไม
- นักเรียนทราบไดอยางไร
วานักเรียนแปรงฟนสะอาดแลว

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๓

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

๗๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๖) ครูอธิบายการทดสอบคราบ ๖) นักเรียนฟงครูอธิบาย
จุลินทรียในชองปาก เพื่อ
การทดสอบคราบจุลินทรีย
ตรวจสอบประสิทธิภาพใน
ในชองปาก เพื่อตรวจสอบ
การแปรงฟน โดยใชสื่อ
ประสิทธิภาพในการแปรงฟน
PowerPoint
จากใชสื่อ PowerPoint
๗) ครูนําอุปกรณที่ใชใน
การทดสอบคราบจุลินทรีย
ในชองปากแจกใหกับนักเรียน
ไดแก สีผสมอาหารสีแดง
สําลีกาน ถวยแบงขนาดเล็ก

๗) นักเรียนรับอุปกรณที่ครูแจก
และรอครูชี้แจงการทํากิจกรรม

๘) ครูชี้แจงการทํากิจกรรมและ
ดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน
ในชองปาก
๙) ครูแนะนําการดูแล
ความสะอาดในชองปากและให
นักเรียนปฏิบัติการแปรงฟน
อยางถูกวิธี

๘) นักเรียนปฏิบัติการทดสอบ
จุลินทรียในชองปาก พรอมสังเกต
สิ่งที่เกิดขึ้น
๙) นักเรียนปฏิบตั ิการแปรงฟน
อยางถูกวิธี

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๗๒
ลําดับที่
๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู
ความรู ดังนี้ อวัยวะในชองปาก ดังนี้ อวัยวะในชองปากมีหลาย
มีหลายอวัยวะที่ทําหนาที่
อวัยวะที่ทําหนาที่เกี่ยวของกัน ดังนั้น
เกี่ยวของกัน ดังนั้นจึงควรให
จึงควรใหความสําคัญและควรทราบ
ความสําคัญและควรทราบถึง
ถึงลักษณะ หนาที่ และการดูแล
ลักษณะ หนาที่ และการดูแล
รักษาอวัยวะในชองปากอยางถูกวิธี
รักษาอวัยวะในชองปากอยาง จะชวยใหไมเกิดโรคตาง ๆ
ถูกวิธีจะชวยใหไมเกิดโรคตาง ๆ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๗๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
๘.๒ ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
๘.๓ อุปกรณการทดสอบคราบจุลินทรียในชองปาก
๘.๔ โมเดลฟน
๘.๕ วิดีโอการตูนเกี่ยวกับการแปรงฟน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การทดสอบคราบจุลินทรียในชองปากและปฏิบัติการแปรงฟนอยางถูกวิธี
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

๑. ปฏิบัติตามขั้นตอน ปฏิบัติไดดวยความ ปฏิบัติไดตาม
การทดสอบจุลินทรีย มั่นใจ ขั้นตอน
ขั้นตอน
ในชองปาก
ถูกตองสมบูรณ ผิดพลาด ๑ จุด

พอใช (๒)

ปรับปรุง (๑)

ปฏิบัติไดตาม
ขั้นตอน
ผิดพลาด ๒ จุด

ปฏิบัติโดยตอง
อาศัยครู
ใหคําชี้แนะ
ขั้นตอนผิดพลาด
๓ จุดขึ้นไป

๒. ปฏิบัติตามขั้นตอน ปฏิบัติไดดวยความ ปฏิบัติได ขั้นตอน ปฏิบัติได ขั้นตอน ปฏิบัติโดยตอง
การแปรงฟนไดถูกวิธี มั่นใจ ขั้นตอน
ผิดพลาด ๑ จุด
ผิดพลาด ๒ จุด
อาศัยครู
ถูกตองสมบูรณ
ใหคําชีแ้ นะ
ขั้นตอนผิดพลาด
๓ จุดขึ้นไป
เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)

๗๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง อวัยวะภายในชองปาก (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๑/๑ อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
พ ๑.๑ ป.๑/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อวั ย วะภายนอกมี ลักษณะและหน าที่ที่มีความสําคัญ ในการดํารงชีวิต นักเรีย นตองดูแลรักษาให
ถูกสุขลักษณะเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกตําแหนงและหนาที่ของอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการดูแลอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อวัยวะภายนอก
๔.๒ ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
๔.๓ วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๗๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ...
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง ตัวเรา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
๑๐ นาที
ดานความรู
ขัน้ นํา
ความเขาใจ (K)
๑๐ นาที
บอกตําแหนง
และหนาที่ของ
อวัยวะภายนอก
สวนตาง ๆ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูรองเพลงจับอวัยวะแลวให ๑) นักเรียนฟงเพลง จับอวัยวะ
นักเรียนปฏิบัติจับอวัยวะภายนอก แลวปฏิบัติจับอวัยวะภายนอก
ตาง ๆ ตามเพลง
ตาง ๆ ตามเพลง
๒) ครูถามนักเรียนวา
- จากเพลงจับอวัยวะ มีอวัยวะ
ใดบาง อยูสวนใดของรางกาย
- อวัยวะแตละสวนมีหนาที่
อยางไรบาง

๓) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “ตัวของฉันนั้นมี...”

๒) นักเรียนรวมกันตอบคําถาม
- จากเพลงจับอวัยวะ มีอวัยวะ
ใดบาง อยูสวนใดของรางกาย
(แนวคําตอบ : จากเพลงจับอวัยวะ
มีอวัยวะ คือ เอว ขา เขา หัว มือ
แขน ไหล หู)
- อวัยวะแตละสวนมีหนาที่อยางไร
บาง
(แนวคําตอบ : อวัยวะแตละสวนมี
หนาที่แตกตางกัน เชน ตาใชดู
หูใชฟงเสียง จมูกใชดมกลิ่นและ
หายใจ ปากใชพูด/กิน มือใช
หยิบจับ เทาใชเดิน/วิ่ง)

สื่อการเรียนรู
๑) PowerPoint
เรื่อง ตัวของฉันมี ...
๒) ใบความรูที่ ๘
เรื่อง ตัวของฉันมี ...
๓) เพลงจับอวัยวะ
๔) ภาพอวัยวะ
ภายนอก

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

๗๘
ลําดับที่
๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานคุณลักษณะ
ขัน้ สอน
๓๐ นาที
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของการดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก
สวนตาง ๆ
ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
เสนอแนวทาง
การดูแลอวัยวะ
ภายนอก
สวนตาง ๆ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูนําภาพการตูนรางกายของ ๑) นักเรียนดูภาพรางกายของฉัน
ฉันใหนักเรียนดู และใหนักเรียน แลวชวยกันวิเคราะหอวัยวะใน
ตอบคําถาม ดังนี้ นักเรียนคิดวา รางกายที่สําคัญที่สุด (แนวคําตอบ:
อวัยวะในรางกายใดที่สําคัญที่สุด ตา หู จมูก ฯลฯ)
๒. ครูประมวลคําตอบจากนักเรียน ๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และใบความรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉัน
และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นั้นมี ...
ความสําคัญและการดูแลรักษา
ของอวัยวะภายนอกสวนตาง ๆ
จากสื่อ PowerPoint
๓) ครูใหนักเรียนดูภาพอวัยวะ
ภายนอกแตละสวน และเสนอ
ความคิดเห็น ในหัวขอ ดังนี้
- นักเรียนจะดูแลปองกันอวัยวะ
ภายนอกแตละสวนอยางไรให
ปลอดภัย

๓) นักเรียนดูภาพอวัยวะภายนอก
และชวยกันเสนอแนวทางการดูแล
รักษาอวัยวะแตละสวนอยางให
ปลอดภัย
- นักเรียนจะดูแลปองกันอวัยวะ
ภายนอกแตละสวนอยางไรให
ปลอดภัย
(แนวคําตอบ : ทําความสะอาด
รางกายและของใชสวนตัว

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

๓

ขั้นปฏิบัติ

๔

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช

๗๙
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
กินอาหารที่มีประโยชน ระมัดระวัง
การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ)

๔) ครูและนักเรียนสรุปความรู
เกี่ยวกับ การดูแลปองกันอวัยวะ
ภายนอกที่บานและโรงเรียน
ในชีวิตประจําวัน
๕) นักเรียนทํากิจกรรม ตัวของฉัน
นั้นมี ... โดยครูชี้แจงขั้นตอนการ
ทํากิจกรรม ดังนี้ ใหนักเรียนตัด
ภาพหรือวาดภาพอวัยวะภายนอก
ลงในกระดาษพับครึ่งหรือสมุด
ระบุชื่ออวัยวะ ลักษณะหนาที่และ
วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
สั้น ๆ
๑๐ นาที ๑) ครูนําตัวอยางผลงานของ
นักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน

๔) นักเรียนและครูสรุปความรู
เกี่ยวกับ การดูแลปองกันอวัยวะ
ภายนอกที่บานและโรงเรียน
ในชีวิตประจําวัน
๕) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตัวของฉันนั้นมี ... โดยครูเปน
ผูดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน
ในหองเรียน

๑) นักเรียนชมตัวอยางผลงานที่ครู
นําเสนอหนาชั้นเรียน

๒) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา ๒) นักเรียนและครูรวมกันสรุปวา
อวัยวะภายนอกมีลักษณะและ
อวัยวะภายนอกมีลักษณะและ
หนาทีท่ ี่มีความสําคัญใน
หนาที่ที่มีความสําคัญใน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๘๐
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การดํารงชีวิต นักเรียนตองดูแล การดํารงชีวิต นักเรียนตองดูแล
รักษาใหถูกสุขลักษณะเพื่อใหมี รักษาใหถูกสุขลักษณะเพื่อใหมี
สุขภาพที่ดีและปองกันอันตราย สุขภาพที่ดีและปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๘๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี
๘.๒ ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี
๘.๓ เพลงจับอวัยวะ
๘.๔ ภาพอวัยวะภายนอก
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
กิจกรรม ตัวของฉันนั้นมี ... (สมุดภาพอวัยวะภายนอก)
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. อธิบายลักษณะ บอกชื่ออวัยวะ
และหนาที่ของ
ลักษณะและหนาที่
อวัยวะภายนอก ของอวัยวะภายนอก
ถูกตองครบถวน

บอกชื่ออวัยวะ
ลักษณะและหนาที่
ของอวัยวะภายนอก
ถูกตอง ๓ ใน ๔ สวน

บอกชื่ออวัยวะ
ลักษณะและหนาที่
ของอวัยวะภายนอก
ถูกตอง ๒ ใน ๔ สวน

บอกชื่ออวัยวะ
ลักษณะและหนาที่
ของอวัยวะภายนอก
ถูกตอง ๑ ใน ๔ สวน

๒. อธิบายวิธีดูแล บอกและปฏิบัติวิธี
รักษาอวัยวะ
ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก
ภายนอก ถูกตอง
ครบถวน

บอกและปฏิบัติวิธี
ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก ถูกตอง
๓ ใน ๔ สวน

บอกและปฏิบัติวิธี
ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก ถูกตอง
๒ ใน ๔ สวน

บอกและปฏิบัติวิธี
ดูแลรักษาอวัยวะ
ภายนอก ถูกตอง
๑ ใน ๔ สวน

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔ (ดีมาก)

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ...

๘๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ...
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อวัยวะภายนอกมีลักษณะและหนาที่ที่มีความสําคัญ
ในการดํารงชีวิต นักเรียนตองดูแลรักษาใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน

๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________สกุล : ____________วัน____ เดือน__________ พ.ศ. ____
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับ
การประเมินเหลานี้ เพือ่ ประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม
๑. อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะภายนอก
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน.......................
จํานวน......................
จํานวน.......................
จํานวน......................
จํานวน.......................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี คอนขางดี
ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๘๕

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : ___________________สกุล : __________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..........................................................................

สิ่งที่ฉนั จะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.............................................................................

๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ชีวิตและครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๘๗

หนวยการเรียนรูที่ ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู ชีวิตและครอบครัว
รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑๒ ชัว่ โมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรี ย นรู พ ๒.๑ เข า ใจและเห็ น คุ ณ ค า ตนเองครอบครั ว เพศศึ ก ษา และมี ทั ก ษะ
ในการดําเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สมาชิกในครอบครัวประกอบดวยเพศชายและเพศหญิงมีลําดับความสําคัญและความสัมพันธตอกัน
กอใหเกิดความผูกพันนํามาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง
๓. สาระการเรียนรู
ความรู
๑) ระบุถึงลําดับของสมาชิกในครอบครัว
๒) บอกความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
๓) บอกลักษณะบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
๔) อธิบายลักษณะของการเปนเด็กดี
๕) อธิบายความสําคัญของอาชีพที่ตนเองสนใจ
๖) บอกถึงความภูมใิ จในครอบครัวของตนเอง
๗) บอกจุดเดนของตนเอง
๘) อธิบายถึงความภูมิใจในตนเอง
๙) บอกถึงพฤติกรรมที่ตนเองตองการปรับปรุงใหดีขึ้น
๑๐) ระบุแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
๑๑) บอกสิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
๑๒) อธิบายแนวทางการพัฒนาจุดเดนของตนเอง
๑๓) บอกลักษณะความแตกตางและความเหมือนของเพศชาย เพศหญิง
๑๔) อธิบายสิ่งที่ควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศของตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น
ทักษะ/กระบวนการ
๑) สังเกตลําดับเครือญาติของครอบครัวตนเอง
๒) ปฏิบัติพฤติกรรมของเด็กดี และรูจักหนาที่ของตนเอง
๓) สังเกตอาชีพที่พบเห็นใกลตัว
๔) คิดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว

๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๕) จําแนกลักษณะของเพศชายและเพศหญิง
๖) ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับเพศของตนเอง
เจตคติ
๑) เห็นความสําคัญในของครอบครัว
๒) เห็นคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
๓) ยอมรับความแตกตางระหวางเพศ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๓) ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) ใฝเรียนรู
๒) มุงมั่นในการทํางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- Family tree ลําดับความสัมพันธของครอบครัวและบอกความภาคภูมิใจของตนเองที่มีตอครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๘๙

การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ระบุสมาชิก
ในครอบครัว
และความรัก
ความผูกพัน
ของสมาชิกที่มี
ตอกัน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิก
ในครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิก
ที่มีตอกันไดถูกตอง
ครบถวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๓ ใน ๔ สวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๒ ใน ๔ สวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๑ ใน ๔ สวน

๒. บอกสิ่งที่
ชื่นชอบ และ
ภาคภูมิใจ
ในตนเอง

บอกสิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ
ในตนเองถูกตอง
ครบถวน

บอกสิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ
ในตนเองถูกตอง
๓ ใน ๔ สวน

บอกสิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ
ในตนเองถูกตอง
๒ ใน ๔ สวน

บอกสิ่งที่ชื่นชอบ
และภาคภูมิใจ
ในตนเอง ถูกตอง
๑ ใน ๔ สวน

๓. บอกความ
แตกตางระหวาง
เพศชายและ
เพศหญิง

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ไดถูกตอง ครบถวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๓ ใน ๔ สวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๒ ใน ๔ สวน

ติดภาพหรือวาดภาพ
ระบุสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีตอกัน
ถูกตอง ๑ ใน ๔ สวน

เกณฑการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๓-๑๖
คะแนน ๙-๑๒
คะแนน ๕-๘
คะแนน ๑-๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใชขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความหมายของครอบครั ว คื อ สถาบัน พื้น ฐานของสัง คมที่ ป ระกอบดว ยบุ คคลที่ มี ความสัม พั น ธ
ทางสายเลือด รวมถึงบุคคลที่แตงงานกัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
ระบุสมาชิกของครอบครัว
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ความหมายของครอบครัว
๔.๒ ความสําคัญของครอบครัว
๔.๓ สมาชิกของครอบครัว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ
(K)
ระบุสมาชิกของ
ครอบครัว

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา ๑) นักเรียนรวมกันสนทนาแสดง
แสดงความคิดเห็นโดยครูใช
ความคิดเห็น
คําถาม ดังนี้
(แนวคําตอบ :
- สมาชิกคนในครอบครัวของ
- สมาชิกคนในครอบครัวของ
นักเรียนมีกี่คน มีใครบาง
นักเรียนมี ๓ คน มี พอ แม ลูก
- บุคคลใดเปนหัวหนา
- พอ / แม เปนหัวหนา
ครอบครัวของนักเรียน
ครอบครัว)
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “ครอบครัวของฉัน”

๒

ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของครอบครัว

ขั้นสอน

๓๐ นาที ๑) ครูเสนอภาพกิจกรรม
๑) นักเรียนสังเกตรูปภาพกิจกรรม
ในครอบครัวจากสื่อ PowerPoint ในครอบครัวจากสื่อ PowerPoint
๒) ครูใหนักเรียนรวมกันแสดง ๒) นักเรียนสังเกตจากรูปภาพ
ความคิดเห็น จากคําถามนักเรียน และแสดงความคิดเห็น
ดังนี้

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง ครอบครัวสุข
สันต
๒) ใบงานที่ ๗ เรื่อง
ครอบครัวของฉัน
๓) ใบความรูที่ ๙
เรื่อง ครอบครัวของ
ฉัน
๔) ภาพกิจกรรมใน
ครอบครัว
สื่อการเรียนรู

- คําถาม
- ใบงานที่ ๗
เรื่อง ครอบครัว
ของฉัน

๙๒
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- จากภาพครอบครัว นักเรียน - จากภาพครอบครัว นักเรียน
สังเกตเห็นอะไรบาง
สังเกตเห็นอะไรบาง
- จากภาพสมาชิกในครอบครัว (แนวคําตอบ : เห็นสมาชิก
กําลังทําอะไร
พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ)
- นักเรียนและครอบครัวเคยทํา - จากภาพ สมาชิกในครอบครัว
กิจกรรมรวมกันอะไรบาง
กําลังทําอะไร
(แนวคําตอบ : ทํากิจกรรมรวมกัน)
- เวลานักเรียนทํากิจกรรมกับ
ครอบครัว นักเรียนรูสึกอยางไรบาง - นักเรียนและครอบครัวเคยทํา
กิจกรรมรวมกันอะไรบาง
(แนวคําตอบ : รับประทานอาหาร
รวมกัน ทํากับขาว ปลูกตนไม ฯลฯ)
- เวลานักเรียนทํากิจกรรมกับ
ครอบครัว นักเรียนรูสึกอยางไรบาง
(แนวคําตอบ : สนุก มีความสุข
ฯลฯ)
๓) ใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของครอบครัว หลังจากนั้น
ครูเพิ่มเติมความรูในสวนที่
ขาดหายไป

๓) นักเรียนชวยกันบอก
ความหมายของครอบครัว
และศึกษาใบความรูที่ ๙ เรื่อง
ครอบครัวของฉัน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๙๓

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔) ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ
๔) นักเรียนสังเกตภาพครอบครัว
ครอบครัวใน PowerPoint ซึ่งใน ใน PowerPoint และรวมกันตอบ
สมาชิกครอบครัวประกอบดวย คําถาม
แม ตา ยาย นองสาวและตัวเอง
และครูตั้งประเด็นคําถามวา
(แนวคําตอบ :
- นักเรียนคิดวาครอบครัว
- มีความสุข สังเกตจากการอยู
ในรูปภาพนี้อยูดวยกันอยางมี
รวมกันและมีรอยยิ้ม
ความสุขหรือไม นักเรียนสังเกต - เปนเด็กดี ตั้งใจเรียน เชื่อฟง
จากอะไร
พอแม ชวยงานบาน ฯลฯ )
- ถานักเรียนอยากใหครอบครัว
ของนักเรียนมีความสุขแบบภาพนี้
ตองทําอยางไรบาง
๕) ครูอธิบายเพิ่มเติมวา
บางครอบครัวอาจจะมีสมาชิก
ไมครบ แตเราสามารถใชชีวิต
อยางมีความสุขและเปนเด็กดี
ของครอบครัวได

๕) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๙๔
ลําดับที่
๓

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๖) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงานที่ ๖) นักเรียนทําใบงานที่ ๗ เรื่อง
๗ เรื่อง ครอบครัวของฉัน และ ครอบครัวของฉัน โดยครูอธิบาย
ดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน คําชี้แจงของใบงาน
ในหองเรียน
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนและครูรว มกันสรุป
ครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐาน ครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐาน
ของสังคมที่ประกอบดวยบุคคล ของสังคมที่ประกอบดวยบุคคล
ที่มีความสัมพันธทางสายเลือด ที่มีความสัมพันธทางสายเลือด
รวมถึงบุคคลที่แตงงานกัน
รวมถึงบุคคลที่แตงงานกัน
เวลา
ที่ใช

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๙๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ครอบครัวของฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๗ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๘ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี - วาดภาพระบายสี
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
ไดถูกตองสมบูรณ ไดไมสมบูรณ
ไดไมสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
ขาดหายไป ๒ จุด ขาดหายไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
ที่เหมาะสม
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ในทุกกระบวนการ ที่เหมาะสมเกือบ ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ทํางาน
ทุกกระบวนการ ของกระบวนการ
ทํางาน
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตง
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
ใบงาน
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา
(การวาดภาพ
สื่อความหมาย)

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- วาดภาพระบายสี
สมาชิกในครอบครัว
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ครอบครัวของฉัน

๙๗

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ครอบครัว ประกอบดวยสมาชิกในครอบครัว
ที่อาศัยอยูรวมกัน

ครอบครัวจะมีความสุข
สมาชิกในครอบครัวตอง
มีความรักใครกัน สามัคคีกัน

๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง ครอบครัวของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองพรอมระบายสีใหสวยงาม และระบุ
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๙๙

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง ครอบครัวของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองพรอมระบายสีใหสวยงาม และระบุ
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๑๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ลําดับของสมาชิกในครอบครัว ทําใหเห็นถึงความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและเห็นถึงบทบาท
หนาที่ของแตละคน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
ระบุสมาชิกของครอบครัว
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สังเกตลําดับเครือญาติของครอบครัวตนเอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ สมาชิกของครอบครัว
๔.๒ ลําดับเครือญาติ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๐๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานคุณลักษณะ
ขั้นนํา
๕ นาที
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ในของครอบครัว

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) นักเรียนทบทวนความหมาย
๑) ครูและนักเรียนทบทวน
ความหมายของครอบครัว โดยใช ของครอบครัว และคําถาม
- จากชั่วโมงที่แลวนักเรียนเขาใจ
คําถามดังนี้
- จากชั่วโมงที่แลวนักเรียนเขาใจ ความหมายของครอบครัววา
อยางไร
ความหมายของครอบครัววา
(แนวคําตอบ : ครอบครัวคือสังคม
อยางไร
ที่อยูที่บาน อาจมีพอ แม ปู ยา
- ครอบครัวมีความสําคัญกับ
ตา ยาย พี่ นอง ที่อยูรวมกัน)
นักเรียนอยางไร
- ครอบครัวมีความสําคัญกับ
นักเรียนอยางไร
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
(แนวคําตอบ : ครอบครัวเปนสิ่งที่มี
ในหัวขอ “ลําดับเครือญาติ”
ความสําคัญ เพราะครอบครัวคอย
ดูแลและเลี้ยงดูใหเราเจริญเติบโต)

สื่อการเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint
เรื่อง ครอบครัวสุขสันต
๒) ใบงานที่ ๘ เรื่อง
ลําดับเครือญาติ
๓) ใบความรูที่ ๑๐
เรื่อง ลําดับเครือญาติ
๔) ภาพครอบครัว

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

๑๐๒
ลําดับที่
๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขัน้ สอน
๔๐ นาที
ความเขาใจ (K)
ระบุสมาชิกของ
ครอบครัว
ดานทักษะ/
กระบวนการ (P)
สังเกตลําดับ
เครือญาติของ
ครอบครัวตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูนําภาพภาพครอบครัวจาก ๑) นักเรียนสังเกตรูปภาพ
สื่อ PowerPoint ใหนักเรียนดู ครอบครัวจากสื่อ PowerPoint
ภาพที่ ๑ ครอบครัวมี สมาชิก
และรวมกันสนทนาจากคําถามที่ครู
๓ คน (พอ แม ลูก)
ถาม
ภาพที่ ๒ ครอบครัวมี สมาชิก
- นักเรียนคิดวาภาพทั้ง ๒ ภาพ
๔ คน (พอ แม ตา ยาย ลูก)
แตกตางหรือเหมือนกันอยางไร
และใหนักเรียนรวมกันสนทนา (แนวคําตอบ : ภาพทั้ง ๒ ภาพ
จากคําถาม ดังนี้
มีความแตกตางกัน เนื่องจากมี
- นักเรียนคิดวาภาพทั้ง ๒ ภาพ จํานวนสมาชิกไมเทากัน)
แตกตางหรือเหมือนกันอยางไร - ภาพที่ ๑ มี สมาชิกกี่คน ใครบาง
- ภาพที่ ๑ มี สมาชิกกี่คน
(แนวคําตอบ : ภาพที่ ๑ มี สมาชิก
ใครบาง
๓ คน พอ แม ลูก)
- ภาพที่ ๒ มี สมาชิกกี่คน
- ภาพที่ ๒ มี สมาชิกกี่คน ใครบาง
ใครบาง
(แนวคําตอบ : ภาพที่ ๒ มี สมาชิก
- ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะ ๔ คน พอ แม ตา ยาย ลูก)
ครอบครัวเหมือนในภาพใด
- ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะ
- จากรูปภาพ นักเรียนจะเรียก ครอบรัวเหมือนในภาพใด
ลักษณะของครอบครัวในภาพที่ ๑ (แนวคําตอบ : ภาพ ๑/๒)
และ ๒ วาอยางไร
- จากรูปภาพ นักเรียนจะเรียก
ลักษณะของครอบครัวในภาพที่ ๑
และ ๒ วาอยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม
- เกมทาย
คําถาม
- ใบงานที่ ๘
เรื่อง ลําดับ
เครือญาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

๑๐๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(แนวคําตอบ : ครอบครัว
ขนาดเล็ก/ ครอบครัวขนาดใหญ
ฯลฯ)

๒) ครูประมวลคําตอบของ
นักเรียนและใหความรูเพิ่มเติม
ถึงประเภทของครอบครัว
(ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัว
ขยาย)

๒) นักเรียนฟงครูใหความรูเพิ่มเติม
และศึกษาใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง
ลําดับเครือญาติ

๓) ครูใหนักเรียนแบงกลุม
กลุมละ ๔ คน เพื่อเลนเกม
ตอบคําถาม ครูชี้แจงกติกา
การเลนเกม : ครูแจกธงสีฟาและ
สีแดงใหนักเรียนแตละกลุม
- ธงสีฟา แสดงถึง ตัวเลือก
คําตอบในชองสีฟา
- ธงสีแดง แสดงถึง ตัวเลือก
คําตอบในชองสีแดง
จากนั้นครูจะนําขอความคําถาม
ขึ้นสื่อ PowerPoint แลวให

๓) นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน
เลนเกมตอบคําถาม โดยแตละกลุม
ชวยกันวิเคราะหคําถามจากสื่อ
PowerPoint และยกธงตอบ
คําถาม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๔
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนชวยกันคิดและเลือก
คําตอบ หากเลือกคําตอบสีฟา
ใหยกธงสีฟา แตหากเลือกคําตอบ
สีแดงใหยกธงสีแดง กลุมใด
ตอบถูก ได ๑ คะแนน กลุมที่ได
คะแนนเยอะที่สุดจะเปนฝายชนะ
๔) ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ลําดับเครือญาติของครอบครัว
โดยครูใชคําถาม จากสื่อ Power
Point ดังนี้
- พอของพอ เรียกวาอะไร
- แมของพอ เรียกวาอะไร
- แมของแม เรียกวาอะไร
- พอของแม เรียกวาอะไร
- นองสาวของแม เรียกวาอะไร
- พี่สาวของพอหรือแม เรียกวา
อะไร
- นองชายของพอ เรียกวาอะไร
- พี่ชายของพอหรือแม เรียกวา
อะไร
- แมของยาย เรียกวาอะไร

๔) นักเรียนเลนเกมทายคําถาม
โดยมีคําถามดังนี้
แนวคําตอบ :
- พอของพอ เรียกวา ปู
- แมของพอ เรียกวา ยา
- แมของแม เรียกวา ยาย
- พอของแม เรียกวา ตา
- นองสาวของแม เรียกวา นา
- พี่สาวของพอหรือแม เรียกวา ปา
- นองชายของพอ เรียกวา อา
- พี่ชายของพอหรือแม เรียกวา ลุง
- แมของยาย เรียกวา ทวด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

๓

ขั้นปฏิบัติ

๔

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕) ครูสรุปเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไดจาก ๕) นักเรียนรวมสรุปสิ่งที่ไดจาก
การเลนเกมตอบคําถาม
การเลนเกมตอบคําถาม
๕) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงานที่ ๕) นักเรียนทําใบงานที่ ๘ เรื่อง
๘ เรื่อง ลําดับเครือญาติ และดูแล ลําดับเครือญาติ โดยครูอธิบาย
การทํากิจกรรมของนักเรียนใน คําชี้แจงของใบงาน
หองเรียน
๕ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ลําดับ นักเรียนและครูรวมกันสรุป ลําดับ
ของสมาชิกในครอบครัว ทําให ของสมาชิกในครอบครัว ทําให
เห็นถึงความสัมพันธของสมาชิก เห็นถึงความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวและเห็นถึงบทบาท ในครอบครัวและเห็นถึงบทบาท
หนาที่ของแตละคน
หนาที่ของแตละคน
เวลา
ที่ใช

๑๐๕
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ลําดับเครือญาติ
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
๘.๓ ใบงานที่ ๘ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
๘.๔ ภาพครอบครัว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๙ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- เรียงลําดับของ
- เรียงลําดับของ - เรียงลําดับของ
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
ไดถูกตองสมบูรณ ไดไมสมบูรณ
ได ไมสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
ขาดหายไป ๒ จุด ขาดหายไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
ที่เหมาะสม
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ในทุกกระบวนการ ที่เหมาะสมเกือบ ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ทํางาน
ทุกกระบวนการ
ของกระบวนการ
ทํางาน
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- เรียงลําดับของ
สมาชิกในครอบครัว
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๐๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง ลําดับเครือญาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๐๙

ใบงานที่ ๘ เรื่อง ลําดับเครือญาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพหรือนําภาพถายสมาชิกในครอบครัวลงในแผนผังตนไม แลวอธิบาย
ถึงความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและความภูมิใจในครอบครัวของตนเอง

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๑๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง ลําดับเครือญาติ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ลําดับเครือญาติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพหรือนําภาพถายสมาชิกในครอบครัวลงในแผนผังตนไม แลวอธิบาย
ถึงความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและความภูมิใจในครอบครัวของตนเอง

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน
ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๑๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีบทบาทและหนาที่ของตนเองที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
การรู จั ก หน า ที่ ข องตนเองจะทํ า ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ต นเองได รั บ มอบหมายทั้ ง ที่ บ า นและที่ โ รงเรี ย นได ดี
และเปนแนวการปฏิบัติตนใหเปนเด็กดี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
ระบุหนาที่ของสมาชิกของครอบครัวและตนเอง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหนาที่ในครอบครัวของตนเอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของบทบาทหนาที่ในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
๔.๒ หนาที่ของตนเอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ
(K)
ระบุหนาที่
ของสมาชิก
ของครอบครัว
และตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนรวมกันสนทนา ๑) นักเรียนรวมกันตอบคําถาม
โดยครูใชคําถาม ดังนี้
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน มีกี่คน
มีกี่คน
(แนวคําตอบ : ๓ คน/๔ คน/๖ คน
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ฯลฯ)
มีหนาที่อะไรบาง
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน
- หนาที่ของนักเรียนคืออะไร
มีหนาที่อะไรบาง
- หนาที่ที่นักเรียนไดรับมอบหมาย (แนวคําตอบ : พอ มีหนาที่ทํางาน
ที่บานคืออะไร
หาเงินมาใหครอบครัว แม หนาที่
- นักเรียนไดปฏิบัติหนาที่ที่นักเรียน ดูแลลูก ทํางานบาน ปู ยา/ ตา
ไดรับมอบหมายหรือไม
ยาย หนาที่ดูแลลูกหลาน
ชวยดูแลสมาชิกในครอบครัว
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ฯลฯ)
ในหัวขอ “หนาที่ของสมาชิก
- หนาที่ของนักเรียนคืออะไร
ในครอบครัว”
(แนวคําตอบ : ตั้งใจเรียน เชื่อฟง
พอแม ฯลฯ)

สื่อการเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint
เรื่อง ครอบครัวสุขสันต
๒) ใบงานที่ ๙ เรื่อง
หนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว
๓. ใบความรูที่ ๑๑
เรื่อง หนาที่ของสมาชิก
ในครอบครัว
๔. นิทานเรื่อง
ครอบครัวของพี่หมี

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอแนวทาง
การปฏิบัติตน
ตามหนาที่
ในครอบครัว
ของตนเอง

ขั้นสอน

๑๑๓

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- หนาที่ที่นักเรียนไดรับมอบหมาย
ที่บานคืออะไร
(แนวคําตอบ : กรอกน้ํา เก็บผา
ฯลฯ)
- นักเรียนไดปฏิบัติหนาที่ที่
นักเรียนไดรับมอบหมายหรือไม
(แนวคําตอบ : ปฏิบัติ/ ไมปฏิบัติ
เพราะ........)
๓๐ นาที ๑) ครูเลานิทาน เรื่อง ครอบครัว ๑) นักเรียนฟงนิทานของครู
ของพี่หมี
เวลา
ที่ใช

๒) ครูใหนักเรียนรวมสนทนาดวย
ประเด็นคําถาม ดังนี้
- จากนิทานที่ไดฟง ครอบครัวของ
พี่หมี มีใครบาง
- ครอบครัวของพี่หมีอาศัยอยูที่ไหน
- สมาชิกในครอบครัวของพี่หมี
แตละคนทําหนาที่อะไรบาง
- พี่หมีมีหนาที่อะไรเมื่ออยูที่บาน
- ถานักเรียนเปนพี่หมี นักเรียนจะ
ทําเหมือนพี่หมีหรือไม เพราะเหตุใด

๒) นักเรียนรวมสนทนา ในประเด็น
คําถามที่ครูให
- จากนิทานที่ไดฟง ครอบครัวของ
พี่หมี มีใครบาง
(แนวคําตอบ : มีแมหมี พี่หมี และ
นองหมี)
- ครอบครัวของพี่หมีอาศัยอยูที่ไหน
(แนวคําตอบ : อาศัยอยูในถ้ําของ
ปาลึก)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๑๔
ลําดับที่

๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ
คานิยม (A)
เห็นความ
สําคัญของ
บทบาทหนาที่
ในครอบครัว
ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- สมาชิกในครอบครัวของพี่หมี
แตละคนทําหนาที่อะไรบาง
(แนวคําตอบ : แมหมีมหี นาที่ดูแล
ลูก ๆ คอยทําอาหาร พี่หมีมีหนาที่
ทําความสะอาดถ้ําและหาอาหาร
นองหมีมีหนาที่ชวยแมหมี
ทําอาหารและชวยพี่หมีหาอาหาร)
- ถานักเรียนเปนพี่หมี นักเรียนจะ
ทําเหมือนพี่หมีหรือไม เพราะเหตุใด
(แนวคําตอบ : ทํา/ไมทํา เพราะ...)
๓) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา ๓) นักเรียนชวยกันบอกหนาที่ของ
เกี่ยวกับหนาที่ของสมาชิกแตละคน สมาชิกแตละคนในครอบครัว และ
ศึกษา ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง
ในครอบครัว
หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
๔) ครูใหนักเรียนบอกหนาที่ของ
ตนเองที่ปฏิบัติในครอบครัว

๔) นักเรียนบอกหนาที่ของตนเอง
ที่ปฏิบัติในครอบครัว
(แนวคําตอบ : ลางจาน ทิ้งขยะ
กรอกน้ํา เก็บผา ฯลฯ)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๔

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๙ ๕) นักเรียนทําใบงานที่ ๙ เรื่อง
เรื่อง หนาที่ของเด็กดี และดูแลการ หนาที่ของเด็กดี โดยครูอธิบาย
ทํากิจกรรมของนักเรียนในหองเรียน คําชี้แจงของใบงาน
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป หนาที่ นักเรียนและครูรวมกันสรุป
ของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติ หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
หนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่ที่ตนเองไดรับ
ทั้งที่บานและที่โรงเรียน และ
มอบหมายทั้งที่บานและที่โรงเรียน
การปฏิบัติตนใหเปนเด็กดี
และการปฏิบัติตนใหเปนเด็กดี
เวลา
ที่ใช

๑๑๕
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
๘.๓ ใบงานที่ ๙ เรื่อง หนาที่ของเด็กดี
๘.๔ นิทานเรื่อง ครอบครัวของพี่หมี
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๙ เรื่อง หนาที่ของเด็กดี
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

๔ (ดีมาก)
- อธิบายหนาที่ของ
ตนเองไดถูกตอง
สมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสม
ในทุกกระบวนการ
ทํางาน

๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- อธิบายหนาที่ของ
ตนเองไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- อธิบายหนาที่ของ
ตนเองได ไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- อธิบายหนาที่ของ
ตนเองได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
บางบางสวน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๑๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนาที่ของตนเอง คือ การปฏิบัติหนาที่ที่ตนเองไดรับ
มอบหมายทั้งที่บานและที่โรงเรียน และการปฏิบัติตน
ใหเปนเด็กดี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การปฏิบัติตนเปนเด็กดีของครอบครัว
เคารพเชื่อฟงพอแมผูปกครอง
มีกิริยามารยาทที่สุภาพออนนอม
ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือ
ชวยเหลืองานตาง ๆ ในบาน
ไมกระทําสิ่งที่ผิดหรือเปนอันตราย

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๑๙

ใบงานที่ ๙ เรื่อง หนาที่ของเด็กดี

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตน และระบายสีลงในรูป ในแตละ
พฤติกรรม ตามระดับการปฏิบัติของนักเรียน
ระดับการประเมิน
 หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา

หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย

๑. ฉันมักจะแบงปนขนมและสิ่งของใหผอู ื่นเสมอ
๒. ฉันมักจะอาสาชวยเหลืองานคุณครูเสมอ
๓. ฉันมักจะชวยแบงเบาภาระครอบครัว โดยการทํางานบาน
๔. ฉันไมพูดจาหยาบคาย
๕. ฉันตั้งใจเรียนและไมเลน ไมคุยในหองเรียน







๑๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิง่ ที่เปนพฤติกรรมที่นักเรียนตองการปฏิบัติ ตามพฤติกรรม
ของเด็กดี

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๒๑

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง หนาที่ของเด็กดี

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตน และระบายสีลงในรูป ในแตละ
พฤติกรรม ตามระดับการปฏิบัติของนักเรียน
ระดับการประเมิน
 หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา

หมายถึง ปฏิบัติเปนบางครั้ง
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย

๑. ฉันมักจะแบงปนขนมและสิ่งของใหผอู ื่นเสมอ
๒. ฉันมักจะอาสาชวยเหลืองานคุณครูเสมอ
๓. ฉันมักจะชวยแบงเบาภาระครอบครัว โดยการทํางานบาน
๔. ฉันไมพูดจาหยาบคาย
๕. ฉันตั้งใจเรียนและไมเลน ไมคุยในหองเรียน







๑๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิง่ ที่เปนพฤติกรรมที่นักเรียนตองการปฏิบัติ ตามพฤติกรรม
ของเด็กดี

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๒๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธที่ดีของครอบครัวเกิดจากความรัก ความผูกพันของครอบครัว จะทําใหสมาชิกในครอบครัว
อยูรวมกันอยางมีความสุขและเกิดความภูมิใจในครอบครัวของตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกถึงความความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีตอครอบครัว
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของความรัก ความผูกพันในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
๔.๒ กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีของครอบครัว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑) ครูเสนอภาพกิจกรรมภายใน ๑) นักเรียนสังเกตภาพกิจกรรมภายใน
ครอบครัว จากสื่อ PowerPoint ครอบครัว จากสื่อ PowerPoint
และครูเปดโอกาสใหนักเรียน
และรวมกันแสดงความคิดเห็น
รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพกิจกรรมในครอบครัว
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “ความรัก ความผูกพัน
ของครอบครัว”

๒

ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ
คานิยม (A)
เห็น
ความสําคัญ

ขั้นสอน

๓๐ นาที ๑) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมรวมกัน
ในครอบครัว โดยครูใชคําถาม ดังนี้
- กิจกรรมที่นักเรียนชอบทํากับ
ครอบครัวมีอะไรบาง

๑) นักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
- กิจกรรมที่นักเรียนชอบทํากับ
ครอบครัวมีอะไรบาง

สื่อการเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint
เรื่อง ครอบครัวสุขสันต
๒) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ความรัก ความผูกพัน
ของครอบครัว
๓) ใบความรูที่ ๑๑
เรื่อง ความรัก
ความผูกพันของ
ครอบครัว
๔) ภาพกิจกรรมใน
ครอบครัว

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ของความรัก
ความผูกพัน
ในครอบครัว
ดานความรู
ความเขาใจ
(K)
บอกถึง
ความรัก
ความผูกพัน
ของสมาชิก
ในครอบครัว
ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอกิจกรรม
ที่สงเสริม
ความสัมพันธ
อันดีตอ
ครอบครัว

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- เวลานักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน (แนวคําตอบ : รับประทานอาหาร
กับครอบครัว นักเรียนรูสึกอยางไร รวมกัน เลนกีฬารวมกัน ฯลฯ)
- นอกจากการรับประทานอาหาร - เวลานักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน
รวมกัน เลนกีฬารวมกัน นักเรียน กับครอบครัว นักเรียนรูสึกอยางไร
คิดวามีอะไรอีกบางที่จะทําให
(แนวคําตอบ : สนุกสนาน มีความสุข
สรางความสุข ความรัก
เกิดความรัก ความผูกพัน)
ความผูกพันในครอบครัว
- นอกจากการรับประทานอาหาร
- นักเรียนสนิทหรือชอบพูดคุยกับ รวมกัน เลนกีฬารวมกัน นักเรียน
ใครในครอบครัว
คิดวามีอะไรอีกบางที่จะทําให
- เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียน สรางความสุข ความรัก ความผูกพัน
มักจะบอกใครเพราะเหตุใด
ในครอบครัว
(แนวคําตอบ : เปนเด็กดี ตั้งใจเรียน
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม/
ผูปกครอง ดูแลซึ่งกันและกัน
คอยชวยเหลือกัน ปรึกษาหารือ)
- นักเรียนสนิทหรือชอบพูดคุยกับใคร
ในครอบครัว
(แนวคําตอบ : ชอบพูดคุยกับ พอ /
แม /พี่ ฯลฯ)
- เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนมักจะ
บอกใครเพราะเหตุใด

๑๒๕
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๒๖
ลําดับที่

๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(แนวคําตอบ : เมื่อมีปญหาจะบอก
พอ /แม ฯลฯ )
๒) ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
โดยใชสื่อ PowerPoint
๓) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงานที่
๑๐ เรื่อง ความรัก ความผูกพัน
ของครอบครัว และดูแลการทํา
กิจกรรมในหองเรียนของนักเรียน

๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม และ
ศึกษาใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง ความรัก
ความผูกพันของครอบครัว
๓) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
โดยครูอธิบายคําชี้แจงของใบงาน

๔) ครูรวบรวมใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ความรัก ความผูกพันของ
ครอบครัว และสุมนักเรียนออกมา
แสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน
(บทบาทสมมติที่ครูกําหนด :
๑. เมื่อนักเรียนพบปญหา นักเรียน
จะทําอยางไร
๒. กิจกรรมที่นักเรียนชอบทํากับ
ครอบครัว

๔) นักเรียนสงใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
และจับกลุมเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
จากสถานการณที่ครูกําหนดให

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๔

จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. การปฏิบัติตนเปนเด็กดีของ
ครอบครัว
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป การทํา นักเรียนและครูรวมกันสรุป การทํา
กิจกรรมรวมกันกับสมาชิกใน
กิจกรรมรวมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวเปนสิ่งที่เชื่อม
ครอบครัวเปนสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ
ความสัมพันธใหกับทุกคน เราทุกคน ใหกับทุกคน เราทุกคนมีครอบครัว
มีครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใสกัน ที่คอยดูแลเอาใจใสกัน เมื่อมีปญหา
เมื่อมีปญหาครอบครัวจะคอยให ครอบครัวจะคอยใหความชวยเหลือ
ความชวยเหลือเสมอ
เสมอ
เวลา
ที่ใช

๑๒๗
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
๘.๓ ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
๘.๔ ภาพกิจกรรมภายในครอบครัว
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- เสนอกิจกรรมที่ - เสนอกิจกรรมที่
- เสนอกิจกรรมที่
สงเสริมความรัก สงเสริมความรัก
สงเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ความผูกพันใน
ความผูกพันใน
ครอบครัวไดถูกตอง ครอบครัวได
ครอบครัวได
ไมสมบูรณขาดหาย ไมสมบูรณขาดหาย
สมบูรณ
ไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
ไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- เสนอกิจกรรมที่
สงเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัวได โดย
ตองอาศัยการดู
ตัวอยางจากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๒๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

การทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัวเปนสิ่ง
ที่เชื่อมความสัมพันธใหกับทุกคน เราทุกคนมีครอบครัวที่
คอยดู แ ลเอาใจใส กั น เมื่ อ มี ป ญ หาครอบครั ว จะคอยให
ความชวยเหลือเสมอ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๓๑

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย  ลงในขอที่ควรเลือกปฏิบตั ิตอครอบครัว
 ๑. คุณแมทาํ การบานใหลูก
 ๒. คุณพอออกกําลังกายกับลูก
 ๓. นิดหนอยชวยคุณยายทํากับขาว
 ๔. ครอบครัวของเกงกินขาวเย็นดวยกันทุกวัน
 ๕. คุณพอซื้อของขวัญวันเกิดใหลูก
 ๖. สมาชิกในครอบครัวตางคนตางอยู
 ๗. สมาชิกในครอบครัวไปพักผอนดวยกันในวันหยุด
 ๘. ลูกพูดจาไพเราะกับคุณพอคุณแม
 ๙. คุณพอคุณไมสนใจการบานของลูก
 ๑๐. ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ

๑๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนชอบทํากับครอบครัว พรอมตั้ง
ชื่อภาพ

ชื่อภาพ........................................................................................................

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๓๓

เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย  ลงในขอที่ควรเลือกปฏิบตั ิตอครอบครัว
 ๑. คุณแมทาํ การบานใหลูก
 ๒. คุณพอออกกําลังกายกับลูก
 ๓. นิดหนอยชวยคุณยายทํากับขาว
 ๔. ครอบครัวของเกงกินขาวเย็นดวยกันทุกวัน
 ๕. คุณพอซื้อของขวัญวันเกิดใหลูก
 ๖. สมาชิกในครอบครัวตางคนตางอยู
 ๗. สมาชิกในครอบครัวไปพักผอนดวยกันในวันหยุด
 ๘. ลูกพูดจาไพเราะกับคุณพอคุณแม
 ๙. คุณพอคุณไมสนใจการบานของลูก
 ๑๐. ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ

๑๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนชอบทํากับครอบครัว พรอมตั้ง
ชื่อภาพ

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

ชื่อภาพ........................................................................................................

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๓๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อาชีพ เปนงานที่ทําเปนประจํา กอใหเกิดรายไดเพื่อนํามาเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว ซึ่งอาชีพอาจจะ
เกิดจากสิ่งที่ชื่นชอบก็ได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตจากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาในตนเอง
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อาชีพที่สนใจ
๔.๒ ความหมายของอาชีพ
๔.๓ ความสําคัญของอาชีพ
๔.๔ สิ่งที่ตนเองชื่นชอบ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

๒

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑) ครูแตงกายดวยชุดนักบิน
๑) นักเรียนสังเกตครูที่แตงกาย
และถามนักเรียนดวยคําถาม
ดวยชุดนักบิน และตอบคําถาม
ในประเด็นตอไปนี้
- นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดครูถึง
- นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดครูถึง แตงกายดวยชุดนี้
แตงกายดวยชุดนี้
(แนวคําตอบ : คําตอบปลายเปด...)
- นักเรียนรูจักอาชีพนี้หรือไม
- นักเรียนรูจักอาชีพนี้หรือไม
- นักเรียนรูจักอาชีพอะไรบาง
(แนวคําตอบ : รูจัก/ไมรูจัก)
- นักเรียนรูจักอาชีพอะไรบาง
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
(แนวคําตอบ : คุณครู หมอ
ในหัวขอ “อาชีพในฝน”
พยาบาล แมคา นักบิน ฯลฯ)
ดานความรู
ขั้นสอน
๓๐ นาที ๑) ครูเสนอภาพภาพอาชีพตาง ๆ ๑) นักเรียนสังเกตภาพอาชีพตาง ๆ
ความเขาใจ (K)
จากสื่อ PowerPoint และให
จากสื่อ PowerPoint และให
บอกถึงสิ่งที่
นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น
ตนเองชื่นชอบ
จุดประสงค
การเรียนรู

๒) ครูถามคําถามนักเรียน
ในประเด็นตอไปนี้

๒) นักเรียนตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint
เรื่อง อาชีพในฝน
๒) ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง
อาชีพในฝน
๓) ใบความรูที่ ๑๓
เรื่อง อาชีพในฝน
๔) ภาพอาชีพตาง ๆ
๕) ชุดอาชีพ

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม

- คําถาม
- ใบงานที่ ๑๑
เรื่อง อาชีพ
ในฝน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๑๓๗

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ดานทักษะ/
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน - สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน
กระบวนการ
ประกอบอาชีพอะไรบาง
ประกอบอาชีพอะไรบาง
(P)
- อาชีพแตละอาชีพมีหนาที่
(แนวคําตอบ : ครู หมอ
เสนอแนวทาง
อะไรบาง
พยาบาล ตํารวจ แมคา ฯลฯ)
การประกอบ
- อาชีพแตละอาชีพมีหนาที่
อาชีพในอนาคต
อะไรบาง
จากสิ่งที่ตนเอง
(แนวคําตอบ : ครู สอนหนังสือ
ชื่นชอบ
หมอ รักษาคนไข พยาบาล ชวย
คุณหมอ ตํารวจ จับโจร แมคา
ขายของ ฯลฯ)
๓) ครูเลาถึงอาชีพในฝนในวัยเด็ก ๓) นักเรียนฟงสิ่งที่ครูเลา
ของครู และเลาถึงความภาคภูมิใจ
ที่ไดมาประกอบอาชีพครู
๔) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา
โดยครูใชคําถามตอไปนี้
- นักเรียนคิดวาทําไมเราตอง
ทํางานและมีอาชีพ
- นักเรียนคิดวาอาชีพมีความสําคัญ
อยางไร

๔) นักเรียนรวมกันสนทนา
- นักเรียนคิดวาทําไมเราตอง
ทํางานและมีอาชีพ
(แนวคําตอบ : ทํางานเพื่อจะได
มีเงิน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๓๘
ลําดับที่

๓

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ถาใหเลือกสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบ - นักเรียนคิดวาอาชีพมีความสําคัญ
มากที่สุด เพื่อมาประกอบอาชีพ อยางไร
นักเรียนอยากจะประกอบอาชีพใด (แนวคําตอบ : ถาเราไมมีอาชีพ
- ถานักเรียนอยากประกอบอาชีพ เราจะไมมีเงินใชจาย)
ตามความฝนของตนเอง นักเรียน - ถาใหเลือกสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบ
มากที่สุด เพื่อมาประกอบอาชีพ
ตองทําอยางไร
นักเรียนอยากจะประกอบอาชีพใด
(แนวคําตอบ : คําตอบปลายเปด...)
- ถานักเรียนอยากประกอบอาชีพ
ตามความฝนของตนเอง นักเรียน
ตองทําอยางไร
(แนวคําตอบ : ตั้งใจเรียนใหจบ
เรียนเกง ๆ เพื่อจะไดทําอาชีพ
ในฝน
๕) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑๑ ๕) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๑ เรื่อง
เรื่อง อาชีพในฝน และดูแลการทํา อาชีพในฝน โดยครูอธิบายคําชี้แจง
กิจกรรมของนักเรียนในหองเรียน ของใบงาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๔

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ดานคุณลักษณะ
ขัน้ สรุป
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป อาชีพ นักเรียนและครูรวมกันสรุป อาชีพ
เจตคติ คานิยม
ทุกอาชีพที่สุจริตมีความสําคัญ
ทุกอาชีพที่สุจริตมีความสําคัญ
(A)
เทากันในสังคม แตสิ่งที่สําคัญที่สุด เทากันในสังคม แตสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในการประกอบทุกอาชีพ คือ
ในการประกอบทุกอาชีพ คือ การรู
เห็นความสําคัญ
การรูหนาที่และปฏิบัติหนาที่ของ หนาที่และปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
และคุณคาใน
ตนเอง
ตนเองใหดี
ใหดี

๑๓๙
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง อาชีพในฝน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง อาชีพในฝน
๘.๓ ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง อาชีพในฝน
๘.๔ ภาพอาชีพตาง ๆ
๘.๕ ชุดอาชีพ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง อาชีพในฝน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- อธิบายสิ่งที่ชื่นชอบ - อธิบายสิ่งที่ชื่นชอบ - อธิบายสิ่งที่ชื่นชอบ
ไดถูกตองสมบูรณ ไดไมสมบูรณ
ไดไมสมบูรณขาด
- ใชกระบวนการ
ขาดหายไป ๒ จุด หายไป ๓ จุด
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
ที่เหมาะสมในทุก
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
กระบวนการทํางาน ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน -มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- อธิบายสิ่งที่ชื่นชอบ
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๔๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง อาชีพในฝน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน
การประกอบการที่ไมเปนโทษแกสังคม
และมีรายไดตอบแทน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๔๓

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง อาชีพในฝน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพอาชีพในฝนที่นักเรียนอยากจะเปนในอนาคต พรอมระบายสี
ใหสวยงาม

โตขึ้นฉันอยากเปน ................................................................

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๑๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๑๑ เรื่อง อาชีพในฝน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อาชีพในฝน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพอาชีพในฝนที่นักเรียนอยากจะเปนในอนาคต พรอมระบายสี
ใหสวยงาม

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

โตขึ้นฉันอยากเปน ................................................................

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๔๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
จุดเดน คือ คุณสมบัติ ความสามารถ หรือลักษณะเฉพาะตัวที่คนอื่นชื่นชม จุดดอย คือ ขอเสียของ
ตนเองที่แสดงออกมาใหคนอื่นเห็น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการสงเสริมสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาในตนเอง
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ จุดเดนในตัวเอง
๔.๒ แนวทางการพัฒนาจุดเดนของตนเอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑) ครูถามนักเรียนวา หากพูดถึง ๑) นักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ
สัตวนักเรียนคิดถึงเพลงอะไรบาง (แนวคําตอบ : เพลงชาง เพลงเปด
ฯลฯ)

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
๒) ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง
จุดเดนในตัวฉัน
๒) ครูขอนักเรียนอาสาสมัครออกมา ๒) นักเรียนอาสาสมัครออกมา
๓) ใบความรูที่ ๑๔
รองเพลงและเตนประกอบเพลง
รองเพลงและเตนประกอบเพลง
เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
๔) อุปกรณประกอบ
๓) ครูและนักเรียนปรบมือและชื่นชม ๓) นักเรียนและครูปรบมือและชื่นชม จังหวะ
นักเรียนอาสาสมัคร
นักเรียนอาสาสมัคร
๕) ภาพจุดเดน/
จุดดอย
๔) ครูใหนักเรียนรวมกันสนทนา
๔) นักเรียนในหองเรียนตอบคําถาม
ในหองเรียนดวยคําถามตอไปนี้
- เพื่อนที่ออกมารองเพลงมีเสียง
- เพื่อนที่ออกมารองเพลงมีเสียง
ไพเราะหรือไม
ไพเราะหรือไม
(แนวคําตอบ : ไพเราะ/ไมไพเราะ)
- เพื่อนที่ออกมาเตน เตนสวยหรือไม - เพื่อนที่ออกมาเตน เตนสวยหรือไม
(แนวคําตอบ : สวย/ไมสวย)
- เพราะเหตุใด เพื่อนจึงกลา
- เพราะเหตุใด เพื่อนจึงกลา
แสดงออก
แสดงออก
- การกลาแสดงออกเปนสิ่งที่ดี
หรือไม
สื่อการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช

ดานความรู
ความเขาใจ
(K)
บอกถึงสิ่งที่
ตนเองชื่นชอบ
และ
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอแนวทาง
การสงเสริม
สิ่งที่ตนเอง

ขั้นสอน

๑๔๗

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(แนวคําตอบ : มีความมั่นใจ
กลาแสดงออก ฯลฯ)
- การกลาแสดงออกเปนสิ่งที่ดีหรือไม
(แนวคําตอบ : ดี)

๕) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “จุดเดนในตัวฉัน”
๓๐ นาที ๑) ครูใหนักเรียนดูภาพ และให
นักเรียนรวมกันตอบวาแตละภาพ
เปนสิ่งที่ดีหรือไม นักเรียนควรทํา
หรือไมควรทํา
ภาพที่ ๑ เลนกีฬาเกง
ภาพที่ ๒ รองเพลงเพราะ
ภาพที่ ๓ ลายมือไมสวย
ภาพที่ ๔ มารยาทเรียบรอย
ภาพที่ ๕ พูดไมเพราะ

๑) นักเรียนดูภาพ และรวมกันตอบ
คําถาม
(แนวคําตอบ :
ภาพที่ ๑ เปนสิ่งที่ดี/ควรทํา
ภาพที่ ๒ เปนสิ่งที่ดี/ควรทํา
ภาพที่ ๓ เปนสิ่งที่ไมดี/ไมควรทํา
ภาพที่ ๔ เปนสิ่งที่ดี/ควรทํา
ภาพที่ ๕ เปนสิ่งที่ไมดี/ไมควรทํา)

๒) ครูอธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งที่ผูอื่น
บอกวาสิ่งที่เราทําเปนสิ่งที่ดี มีคน
ชื่นชม เราเรียกวา จุดเดน

๒) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมและ
ศึกษาใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง จุดเดน
ในตัวฉัน

๓) ครูใหนักเรียนนําเสนอจุดเดน
อื่น ๆ ของตนเอง

๓) นักเรียนชวยกันนําเสนอจุดเดน
อื่น ๆ ของตนเอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- คําถาม
- ใบงาน
ที่ ๑๒ เรื่อง
จุดเดน
ในตัวฉัน

๑๔๘
ลําดับที่

๓

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ชื่นชอบและ
๔) ครูเสนอแนะจุดเดน หรือ
๔) นักเรียนชมภาพการไดรับรางวัล
ภาคภูมิใจ
พฤติกรรมที่ดีเพิ่มเติม โดยเสนอภาพ จากกิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อน
ในตนเอง
การไดรับรางวัลจากกิจกรรมตาง ๆ
ของนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ
๕) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑๒ ๕) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๒ เรื่อง
เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน และดูแล
จุดเดนในตัวฉัน โดยครูอธิบาย
การทํากิจกรรมของนักเรียน
คําชี้แจงของใบงาน
ในหองเรียน
ขั้นสรุป
ดาน
๑๐ นาที ๑) ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑) นักเรียนและครูรวมกันสรุป
คุณลักษณะ
จุดเดนเปนสิ่งที่เรากระทําแลวผูอื่น จุดเดนเปนสิ่งที่เรากระทําแลวผูอื่น
เจตคติ
ชื่นชมหรือบอกวาเปนสิ่งที่ดี
ชื่นชมหรือบอกวาเปนสิ่งที่ดี
คานิยม (A)
ซึ่งสามารถแสดงออกไดหลายอยาง ซึ่งสามารถแสดงออกไดหลายอยาง
เห็น
เชน คิดเลขเร็ว เปนคนอารมณดี เชน คิดเลขเร็ว เปนคนอารมณดี
ความสําคัญ
ลายมือสวย เปนคนพูดจาไพเราะ ลายมือสวย เปนคนพูดจาไพเราะ
และคุณคา
ในตนเอง
๒) ครูใหนักเรียนสํารวจพฤติกรรมที่ ๒) นักเรียนสํารวจพฤติกรรมที่
ตองการปรับปรุงของตนเองโดยให ตองการปรับปรุงของตนเองโดยให
นักเรียนถามบุคคลที่บานหรือเพื่อน นักเรียนถามบุคคลที่บานหรือเพื่อน
นําเสนอในชั่วโมงตอไป
นําเสนอในชั่วโมงตอไป

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๔๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
๘.๔ อุปกรณประกอบจังหวะ
๘.๕ ภาพจุดเดน/จุดดอย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- อธิบายความ
- อธิบายความ
- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเองได ภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในตนเองได
ไมสมบูรณขาดหายไป
ถูกตองสมบูรณ
ไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด ๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

๑๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน

๑๕๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จุดเดน คือ คุณสมบัติ ความสามารถ
หรือลักษณะเฉพาะตัว ที่แสดงออกมา
แลวคนอื่นชื่นชม หรือทําไดดีกวา
คนอื่น ๆ

๑๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งที่คิดวาเปนจุดเดนของตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง
พรอมระบายสีใหสวยงาม และอธิบายถึงจุดเดนของตนเองสั้น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๕๓

เฉลยใบงานที่ ๑๒ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง จุดเดนในตัวฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งที่คิดวาเปนจุดเดนของตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง
พรอมระบายสีใหสวยงาม และอธิบายถึงจุดเดนของตนเองสั้น ๆ

การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

๑๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
จุดเดน คือ คุณสมบัติ ความสามารถ หรือลักษณะเฉพาะตัวที่คนอื่นชื่นชม จุดดอย คือ ขอเสียของ
ตนเองที่แสดงออกมาใหคนอื่นเห็น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกถึงสิ่งที่ตนเองตองการพัฒนาใหดีขึ้น
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการสงเสริมสิ่งที่ตนเองตองการพัฒนาใหดีขึ้น
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาในตนเอง
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ จุดที่ตองการพัฒนาในตัวเอง
๔.๒ แนวทางการพัฒนาตนเอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๕๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

๒

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ดานความรู
ขั้นนํา
๕ นาที ๑) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา ๑) นักเรียนรวมกันสนทนาแสดง
ความเขาใจ
แสดงความคิดเห็นโดยครูใชคําถาม ความคิดเห็น
(K)
- นักเรียนมีมีสิ่งใดที่ไมชอบหรือไม
ดังนี้
บอกถึงสิ่งที่
- นักเรียนมีมีสิ่งใดที่ไมชอบหรือไม ภูมิใจในตนเองบาง
ตนเองตองการ
ภูมิใจในตนเองบาง
(แนวคําตอบ : ตัวหนังสือไมสวย
พัฒนาใหดีขึ้น
- นักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ไมดี วาดรูปไมสวย เรียนไมเกง ฯลฯ)
ของตนเองอยางไร
- นักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่
ไมดีของตนเองอยางไร
(แนวคําตอบ : พยายาม ฝกฝน )

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
เสนอแนวทาง
การสงเสริม

ขั้นสอน

๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “สิ่งที่ฉันจะพัฒนา”
๔๐ นาที ๑) ครูเลานิทาน เรื่อง นะโม
ไมอยากไปโรงเรียน

๑) นักเรียนฟงนิทานเรื่อง นะโม
ไมอยากไปโรงเรียน แลววิเคราะห
เนื้อเรื่อง

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง สิ่งที่ฉันจะ
พัฒนา
๒) ใบความรูที่ ๑๕
เรื่อง สิ่งที่ฉันจะ
พัฒนา
๓) นิทานเรื่อง นะโม
ไมอยากไปโรงเรียน
สื่อการเรียนรู

- คําถาม
- กิจกรรมกลุม

๑๕๖
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สิ่งที่ตนเอง
๒) จากนิทานเรื่อง นะโมไมอยากไป ๒) นักเรียนตอบคําถาม
ตองการพัฒนา
โรงเรียน ครูใหนักเรียนรวมกัน
- ในนิทานเรื่องนี้ มีใครบาง
ใหดีขึ้น
สนทนาโดยใชคําถามตอไปนี้
(แนวคําตอบ : นะโม แม ครู
- ในนิทานเรื่องนี้ มีใครบาง
เพื่อน ๆ)
- นะโมมีลักษณะนิสัยเปนอยางไร - นะโมมีลักษณะนิสัยเปนอยางไร
- ทําไมนะโมไมอยากไปโรงเรียน (แนวคําตอบ : ไมทําการบาน และ
- หากนักเรียนเปนนะโมนักเรียน ไมอยากมาโรงเรียน)
จะทําอยางไร
- ทําไมนะโมไมอยากไปโรงเรียน
(แนวคําตอบ : นะโมไมทําการบาน
วิชาเลข แลวทําขอสอบไมได)
- หากนักเรียนเปนนะโมนักเรียน
จะทําอยางไร
(แนวคําตอบ : ตั้งใจเรียน
ทําการบานสง และขยันทบทวน
เนื้อหาที่เรียน)
๓) ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม ๓) นักเรียนทํากิจกรรมกลุม
แบงกลุม ๔ คน โดยครูแจก
กระดาษสี ๒ แผน สีฟาใหระบุ
พฤติกรรมที่เปนจุดเดน และสีแดง
ใหระบุพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๓

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

๑๕๗

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
และพัฒนา (ครูอาจมีขอความให
นักเรียน แลวใหนักเรียนเลือก
คําตอบ)
๔) ครูเสนอแนะนักเรียนเพื่อ
กระตุนการคิด วิเคราะหของ
นักเรียน
๕) จากการทํากิจกรรมกลุม
ครูและนักเรียนรวมสนทนา โดยครู
ใชคําถามดังนี้
- จากพฤติกรรมในกระดาษสีแดง
นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร เพื่อให
พฤติกรรมนั้นกลายเปนพฤติกรรม
ที่เปนจุดเดนของตนเอง
- พฤติกรรมในกระดาษสีฟา
ถานักเรียนอยากใหพฤติกรรมนั้น
คงทนถาวร จะมีวิธีอยางไร

๔) นักเรียนแตละกลุมชวยกันคิด
วิเคราะหสถานการณ
๕) นักเรียนรวมกันสนทนาและ
เสนอแนะวิธีการพัฒนาตนเอง
- จากพฤติกรรมในกระดาษสีแดง
นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร เพื่อให
พฤติกรรมนั้นกลายเปนพฤติกรรม
ที่เปนจุดเดนของตนเอง
(แนวคําตอบ : หมั่นฝกฝน)
- พฤติกรรมในกระดาษสีฟา
ถานักเรียนอยากใหพฤติกรรมนั้น
คงทนถาวร จะมีวิธีอยางไร
(แนวคําตอบ : ทําเปนประจํา)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๕๘
ลําดับที่
๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ดาน
ขัน้ สรุป
๕ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุป
คุณลักษณะ
มนุษยทุกคนมีพฤติกรรมที่ตองการ มนุษยทุกคนมีพฤติกรรมที่ตองการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนั้น ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งการปรับปรุง
เจตคติ คานิยม
ถือเปนการพัฒนาตนเองในทางที่ นั้นถือเปนการพัฒนาตนเองในทาง
(A)
ดีขึ้น
ที่ดีขึ้น
เห็น
ความสําคัญ
และคุณคา
ในตนเอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๕๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
กิจกรรมกลุม
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
- อธิบายความ
- อธิบายความ
- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเองได ภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในตนเองได
ไมสมบูรณขาดหายไป
ถูกตองสมบูรณ
ไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด ๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา - ใชกระบวนการ - ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน ที่เหมาะสมเกือบทุก ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
กระบวนการทํางาน ของกระบวนการ
ทํางาน
๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน - มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
บางบางสวน
ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน

๑๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๖๑

ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สิ่งที่ฉันจะพัฒนา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ทุกคนสามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่ไมดี หรือ
จุดดอยของตนเองได โดยตองยอมรับในสิ่งที่ตนเองตอง
ปรับปรุง สรางความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่สําคัญจะตองเห็นคุณคาในตนเอง และพยายามพัฒนา
ตนเองในทางที่ดี

๑๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดจากการเห็นคุณคาของตนเองตอการทําเรื่องตาง ๆ อาจจะเปนเรื่อง
เล็กนอยที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หรือเปนการไดรับรางวัลจากการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเอง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการสรางเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาในตนเอง
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ความภาคภูมิใจในตนเอง
๔.๒ เสนอแนวทางการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๖๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
การเรียนรู
ดานความรู
ความเขาใจ
(K)
บอกถึงสิ่งที่
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การประเมิน
สื่อการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ นาที ๑) ครูเปดวิดีโอเกี่ยวกับบุคคลที่ ๑) นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับบุคคลที่ ๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสน
ไดรับรางวัล
ไดรับรางวัล และใหนักเรียน
ประทับใจของฉัน
วิเคราะหสิ่งที่ไดจากวิดีโอนี้
๒) ใบความรูที่ ๑๖
๒) ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา ๒) นักเรียนรวมกันสนทนาแสดง เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสน
ประทับใจของฉัน
แสดงความคิดเห็นโดยครูใชคําถาม ความคิดเห็น
ดังนี้
- นักเรียนคิดวาเหตุใดบุคคลนี้ถึง ๓) ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง
เรื่องราวที่สุดแสน
- นักเรียนคิดวาเหตุใดบุคคลนี้ถึง ไดรับรางวัล
ไดรับรางวัล
(แนวคําตอบ : เพราะแขงขันชนะ) ประทับใจของฉัน
- นักเรียนคิดวานักเรียนสามารถ - นักเรียนคิดวานักเรียนสามารถ ๔) วิดีโอเกี่ยวกับบุคคล
ที่ไดรับรางวัล
เปนอยางบุคคลนี้ไดหรือไม
เปนอยางบุคคลนี้ไดหรือไม
(แนวคําตอบ : ได/ไมได)
๓) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “เรื่องราวที่สุดแสน
ประทับใจของฉัน”

๑๖๔
ลําดับที่
๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) นักเรียนตอบคําถามนักเรียน
ขั้นสอน
๓๐ นาที ๑) ครูถามคําถามนักเรียนดวย
ดวยคําถามตอไปนี้
คําถามตอไปนี้
- นักเรียนเคยไดรับคําชมหรือไม - นักเรียนเคยไดรับคําชมหรือไม
- คําชมนั้นเกิดจากอะไร
- คําชมนั้นเกิดจากอะไร
- นักเรียนรูสึกอยางไรกับคําชม
- นักเรียนรูสึกอยางไรกับคําชม
เหลานั้น
เหลานั้น
๒) ครูใหตัวแทนนักเรียนเลา
เรื่องราวความประทับใจที่ตัวเอง
ไดรับคําชม

๒) ตัวแทนนักเรียนเลาเรื่องราว
ความประทับใจที่ตัวเองไดรับคําชม

๓) ครูและนักเรียนชื่นชมตัวแทน
นักเรียนที่ออกมาเลาเรื่องราว
ความประทับใจ

๓) นักเรียนและครูชื่นชมตัวแทน
นักเรียนที่ออกมาเลาเรื่องราว
ความประทับใจ

๔) ครูเสนอเรื่องการไดรับรางวัล
ของบุคคลตาง ๆ จากสื่อ
PowerPoint
และใหนักเรียนรวมกันสนทนา
โดยครูใชคําถาม ดังตอไปนี้

๔) นักเรียนสังเกตสิ่งที่ครูเสนอ
จากสื่อ PowerPoint และรวมกัน
สนทนาในแตละประเด็นคําถาม
- นักเรียนเห็นบุคคลดังกลาว
ที่ประสบความสําเร็จแลว นักเรียน
รูสึกอยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม
- ใบงานที่ ๑๓
เรื่อง เรื่องราว
ที่สุดแสน
ประทับใจ
ของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

๓

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนเห็นบุคคลดังกลาว
(แนวคําตอบ : นาชื่นชม/อยาก
ที่ประสบความสําเร็จแลว นักเรียน ประสบความสําเร็จตามบุคคล
รูสึกอยางไร
ตัวอยาง)
- นักเรียนมีเรื่องอะไรบางที่รูสึก - นักเรียนมีเรื่องอะไรบางที่รูสึก
ประทับใจที่สุด
ประทับใจที่สุด
- นักเรียนมีเรื่องอะไรบางที่รูสึก (แนวคําตอบ : คําตอบปลายเปด)
ไมประทับใจในตนเอง และนักเรียน - นักเรียนมีเรื่องอะไรบางที่รูสึก
มีวิธีแกไขอยางไร
ไมประทับใจในตนเอง และ
นักเรียนมีวิธีแกไขอยางไร
(แนวคําตอบ : คําตอบปลายเปด)
๕) ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ๕) นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การปฏิบัติตนตามหนาที่ของตนเอง เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนตามหนาที่
ที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ
ของตนเองที่ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจ และศึกษา
ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง เรื่องราว
ที่สุดแสนประทับใจของฉัน
๖) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑๓ ๖) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๓ เรื่อง
เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจ เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของ
ของฉันและดูแลการทํากิจกรรม ฉัน โดยครูอธิบายคําชี้แจงของ
ของนักเรียนในหองเรียน
ใบงาน

๑๖๕
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๖๖
ลําดับที่
๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดาน
ขัน้ สรุป
๑๐ นาที
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
และคุณคา
ในตนเอง

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุป
ความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดจาก ความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดจาก
การเห็นคุณคาของตนเองตอการทํา การเห็นคุณคาของตนเองตอ
เรื่องตาง ๆ อาจจะเปนเรื่อง
การทําเรื่องตาง ๆ อาจจะเปนเรื่อง
เล็กนอยที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เล็กนอยที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
หรือเปนการไดรับรางวัลจากการทํา หรือเปนการไดรับรางวัลจาก
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๖๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
๘.๓ ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
๘.๔ วิดีโอเกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับรางวัล
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเองได
ถูกตองสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเองได
ไมสมบูรณขาดหายไป
๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- อธิบายความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ได โดยตองอาศัย
การดูตัวอยางจาก
ครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
บางบางสวน

๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๖๙

ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

การสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง สามารถทําไดดวย
การดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ทิ้งขยะใหลงถัง ปลูกตนไม
ที่ บ า นและที่ โ รงเรีย น ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดทั้ ง ที่ บานและที่
โรงเรียน

๑๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพ ระบายสี จุดเดนที่ตนเองอยากพัฒนาและอยากใหคนอื่น ชื่นชม
พรอมเขียนอธิบายสั้น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๗๑

เฉลยใบงานที่ ๑๓ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพ ระบายสี จุดเดนที่ตนเองอยากพัฒนาและอยากใหคนอื่น ชื่นชม
พรอมเขียนอธิบายสั้น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ................................................นามสกุล...................................... ชัน้ ป.๑/.......... เลขที่..............
การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

๑๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เพศชายและเพศหญิง มีความแตกตางทั้งทางดานรางกาย อารมณและลักษณะนิสัย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะของเพศชายและเพศหญิง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศของตนเอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาในตนเอง
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ลักษณะของเพศชายและเพศหญิง
๔.๒ การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศของตนเอง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๗๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ
(K)
บอกลักษณะ
ของเพศชาย
และ
เพศหญิง

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) หลังจากนักเรียนบอกทํา
๑) หลังจากนักเรียนบอกทํา
ความเคารพครู ครูเขียนคําวา
ความเคารพครู ครูเขียนคําวา
สวัสดีครับ และ สวัสดีคะ บนกระดาน สวัสดีครับ และ สวัสดีคะ
บนกระดาน และใหนักเรียนสังเกต
๒) ครูใหนักเรียนสังเกตสิ่งที่ครูเขียน
บนกระดาน และตอบคําถามตอไปนี้
- คําสองคํานี้ แตกตางกันอยางไร
- คําสองคํานี้ใชกับใคร และใชอยางไร

๓) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนในหัวขอ
“เพศชายและเพศหญิง”
๒

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)

ขั้นสอน

๓๐ นาที ๑) ครูเสนอรูปภาพเพศชายและ
เพศหญิงจากสื่อ PowerPoint เรื่อง
เพศชายและเพศหญิง

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง เพศชายและ
เพศหญิง
๒) ใบความรูที่ ๑๗
เรื่อง เพศชายและ
๒) นักเรียนสังเกตสิ่งที่ครูเขียนบน เพศหญิง
กระดาน และตอบคําถาม
๓) ใบงานที่ ๑๔
- คําสองคํานี้ แตกตางกันอยางไร เรื่อง เพศชายและ
(แนวคําตอบ : คนพูดแตกตางกัน/ เพศหญิง
คนละเพศ)
๔) รูปภาพ เพศชาย/
- คําสองคํานี้ใชกับใคร และใช
เพศหญิง
อยางไร
(แนวคําตอบ : คําวาสวัสดีครับ
ผูพูดคือเพศชาย คําวาสวัสดีคะ
ผูพูดคือเพศหญิง )
๑) นักเรียนสังเกตรูปภาพเพศชาย
- คําถาม
และเพศหญิงจากสื่อ PowerPoint
เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
สื่อการเรียนรู

๑๗๔
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
การเรียนรู การจัดการเรียนรู
ปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับ
เพศของตนเอง
ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ
คานิยม (A)
เห็น
ความสําคัญ
และคุณคา
ในตนเอง

๓

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒) จากภาพ ครูและนักเรียนรวมกัน ๒) นักเรียนตอบคําถามจากสิ่งที่
สนทนา โดยใชคําถาม ดังนี้
นักเรียนไดสังเกตรูปภาพ
- นักเรียนมองเห็นอะไรบาง
- นักเรียนมองเห็นอะไรบาง
- บอกความแตกตางสองภาพนี้
(แนวคําตอบ : เห็นเด็กผูชายและ
- สิ่งที่เหมือนกันของสองภาพนี้คือ เด็กผูหญิง)
อะไร
- บอกความแตกตางสองภาพนี้
(แนวคําตอบ : แตงกายไม
เหมือนกัน ทรงผมไมเหมือนกัน
ฯลฯ)
- สิ่งที่เหมือนกันของสองภาพนี้
คืออะไร
(แนวคําตอบ : เปนคนเหมือนกัน)
๓) ครูอธิบายเพิ่มเติม จากสื่อ
PowerPoint เรื่อง เพศชายและ
เพศหญิง
๔) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑๔
เรื่อง เพศชายและเพศหญิง และดูแล
การทํากิจกรรมของนักเรียนใน
หองเรียน

๓) นักเรียนฟงสิ่งที่ครูอธิบาย
และศึกษา ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง
เพศชายและเพศหญิง
๔) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๔ เรื่อง
เพศชายและเพศหญิง โดยครู
อธิบายคําชี้แจงของใบงาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- ใบงานที่ ๑๔
เรื่อง เพศชาย
และเพศหญิง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๔

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เพศชาย นักเรียนและครูรวมกันสรุป เพศ
และเพศหญิง มีความแตกตางทั้ง
ชายและเพศหญิง มีความแตกตาง
ทางดานรางกาย อารมณและลักษณะ ทั้งทางดานรางกาย อารมณและ
นิสัย การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ ลักษณะนิสัย การปฏิบัติตนให
เพศจะทําใหอยูรวมกันไดอยางมี
เหมาะสมกับเพศจะทําใหอยู
ความสุข
รวมกันไดอยางมีความสุข

๑๗๕
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
๘.๓ ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
๘.๔ รูปภาพ เพศชาย/เพศหญิง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- ระบุลักษณะของ
เพศชายและเพศหญิง
ไดถูกตองสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะของ
เพศชายและเพศ
หญิงไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะของ
เพศชายและเพศหญิง
ได ไมสมบูรณขาด
หายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- ระบุลักษณะของ
เพศชายและเพศ
หญิงได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
บางบางสวน

๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๗๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ลักษณะทางรางกายของเพศชายและเพศหญิง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๗๙

ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพตนเองและเพื่อนตางเพศของนักเรียน พรอมระบายสีใหสวยงาม

ตัวฉัน
ชื่อ.................................

เพื่อนของฉัน
ชื่อ.................................

ชื่อ.................................................นามสกุล........................................ ชั้น ป.๑/.......... เลขที่...........

๑๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๑๔ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เพศชายและเพศหญิง
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพตนเองและเพื่อนตางเพศของนักเรียน พรอมระบายสีใหสวยงาม

ตัวฉัน
ชื่อ.................................

เพื่อนของฉัน
ชื่อ.................................

ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................... ชั้น ป.๑/.......... เลขที่.......
การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

....

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๘๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เพศชายและเพศหญิง มีความแตกตางทั้งทางดานรางกาย อารมณและลักษณะนิสัย ดังนั้นควรปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมกับเพศของตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะความแตกตางของเพศชายและเพศหญิง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอเพศตนเองและเพศตรงขาม
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศตนเองและเพศตรงขาม
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ลักษณะความแตกตางของเพศชายและเพศหญิง
๔.๒ การปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอเพศตรงขาม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
ลําดับที่
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
๑

ดานความรู
ความเขาใจ
(K)
บอกลักษณะ
ความแตกตาง
ของเพศชาย
และเพศหญิง

ขั้นนํา

๒

ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
ปฏิบัติตนให
เหมาะสมตอ
เพศตนเองและ
เพศตรงขาม

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๕ นาที ๑) ครูใหนักเรียนทบทวนความรู
เกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง
โดยใหนักเรียนชวยกันบอก
ความแตกตางและความเหมือนกัน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง

๑) นักเรียนทบทวนความรู
เกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง
โดยใหนักเรียนชวยกันบอก
ความแตกตางและความเหมือนกัน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง
(แนวคําตอบ : แตงกายไม
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนใน
เหมือนกัน ทรงผมไมเหมือนกัน
หัวขอ “ความแตกตางระหวางเพศ” แตเปนคนเหมือนกัน)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง เพศชายและ
เพศหญิง
๒) ใบความรูที่ ๑๘
เรื่อง ความแตกตาง
ระหวางเพศ
๓) ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง
ความแตกตางระหวาง
เพศ
๔) รูปภาพ เพศชาย/
เพศหญิง
๔๐ นาที ๑) ครูใหนกั เรียนรวมกันสนทนา
๑) นักเรียนรวมกันสนทนา
- คําถาม
เกี่ยวกับความแตกตางและ
เกี่ยวกับความแตกตางและ
- ใบงานที่ ๑๕
ความเหมือนกันระหวางเพศชาย
ความเหมือนกันระหวางเพศชาย
เรื่อง
และเพศหญิงโดยใชสื่อ PowerPoint และเพศหญิง
ความแตกตาง
ระหวางเพศ
เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
ในประเด็น
- ลักษณะรูปรางภายนอก

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช

๑๘๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

- ลักษณะนิสัย
- การแตงกาย
- กิริยามารยาท

๓

ขั้นปฏิบัติ

๒) ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน
ตางเพศ โดยครูเปนผูสุมคูใหกับ
นักเรียน
๓) ครูใหนักเรียนแตละคู สํารวจ
เพื่อนในประเด็นตอไปนี้
- ความเหมือนและความแตกตาง
ของตนเองกับเพื่อน
- นักเรียนชอบอะไรในตัวเพื่อน
- นักเรียนไมชอบอะไรในตัวเพื่อน
และมีวิธีบอกเพื่อนใหปรับปรุงตัว
อยางไร โดยบันทึกลงในสมุดบันทึก

๒) นักเรียนจับคูกับเพื่อนตางเพศ
โดยครูเปนผูสุมคูใหกับนักเรียน

๔) ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอเพศ
ตนเองและเพศตรงขาม

๔) นักเรียนฟงครูใหความรูเพิ่มเติม
และศึกษา ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง
ความแตกตางระหวางเพศ

๓) นักเรียนสํารวจความเหมือน
และความแตกตางของตนเองกับ
เพื่อน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๘๔
ลําดับที่

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช

ดาน
คุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็น
ความสําคัญใน
การปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับ
เพศตนเองและ
เพศตรงขาม

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๕) ครูอธิบายคําชี้แจงของใบงานที่
๑๕ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
และดูแลการทํากิจกรรมของนักเรียน
ในหองเรียน
๕ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความแตกตางของเพศชายและ
เพศหญิงจําแนกไดดานรางกาย
ดานอารมณ และดานลักษณะนิสัย
ซึ่งในความแตกตางนั้นทั้งสองเพศ
มีความเหมือนกันคือการเปนมนุษย
ที่มีชีวิตจิตใจ ดังนั้นการปฏิบัติตอ
เพศตรงขามเปนเรื่องที่สําคัญ

๕) นักเรียนบันทึกผลการสํารวจ
ลงในใบงานที่ ๑๕ เรื่อง
ความแตกตางระหวางเพศ
นักเรียนและครูรวมกันสรุป
ความแตกตางของเพศชายและ
เพศหญิงจําแนกไดดานรางกาย
ดานอารมณ และดานลักษณะนิสัย
ซึ่งในความแตกตางนั้นทั้งสองเพศ
มีความเหมือนกันคือการเปนมนุษย
ที่มีชีวิตจิตใจ ดังนั้นการปฏิบัติตอ
เพศตรงขามเปนเรื่องที่สําคัญ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๘๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
๘.๓ ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
๘.๔ รูปภาพ เพศชาย/เพศหญิง
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. เนื้อหา

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- ระบุลักษณะ
ความแตกตางของ
เพศชายและเพศ
หญิงไดถูกตอง
สมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะ
ความแตกตางของ
เพศชายและเพศ
หญิงไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะ
ความแตกตางของ
เพศชายและเพศ
หญิงไดไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- ระบุลักษณะ
ความแตกตางของ
เพศชายและเพศ
หญิงได โดยตอง
อาศัยการดูตัวอยาง
จากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
บางบางสวน

๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม
เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๑๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๘๗

ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพศชายและเพศหญิงเมื่อแรกเกิดจะมีรูปรางไมแตกตางกัน
ยกเวนอวัยวะเพศที่บงบอกวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง
แตเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ความแตกตางระหวางเพศชาย
และเพศหญิงจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ

๑๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกระบายทับขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะกับเพศของตนเอง

สวัสดีครับ สวัสดีคะ ผมสั้น ผมยาว สวมกางเกง
สวมกระโปรง เสียงเล็กแหลม แบงปนสิ่งของ
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเดือดรอน ชอบเลนกิจกรรมที่ใชกําลังมาก
ชอบความสวยงาม รางกายแข็งแรงบึกบึน
๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดรูปหัวใจ หนาขอที่นักเรียนปฏิบัติ

_________ ๑. ฉันเสียสละสิ่งของใหกับผูอื่น
_________ ๒. ฉันใสใจความรูส ึกของผูอื่น
_________ ๓. ฉันไมตอ งการมีเพื่อนตางเพศ
_________ ๔. ฉันชอบอาสาชวยเหลือผูอ ื่น
_________ ๕. ฉันชอบเลนคนเดียว
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ ชั้น ป.๑/.......... เลขที่.........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๘๙

เฉลยใบงานที่ ๑๕ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ความแตกตางระหวางเพศ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑. คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกระบายทับขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะกับเพศของตนเอง

สวัสดีครับ สวัสดีคะ ผมสั้น ผมยาว สวมกางเกง
สวมกระโปรง เสียงเล็กแหลม แบงปนสิ่งของ
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเดือดรอน ชอบเลนกิจกรรมที่ใชกําลังมาก
ชอบความสวยงาม รางกายแข็งแรงบึกบึน
๒. คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดรูปหัวใจ หนาขอที่นักเรียนปฏิบัติ

_________ ๑. ฉันเสียสละสิ่งของใหกับผูอื่น
_________ ๒. ฉันใสใจความรูส ึกของผูอื่น
_________ ๓. ฉันไมตอ งการมีเพื่อนตางเพศ
_________ ๔. ฉันชอบอาสาชวยเหลือผูอ ื่น
_________ ๕. ฉันชอบเลนคนเดียว

ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ ชั้น ป.๑/.......... เลขที่.........
การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

๑๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศของตนเอง เพศชาย เพศหญิง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขในสังคม โดยสังคมที่ใกลตัวของนักเรียน คือ สังคมที่บานและโรงเรียน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะของการเปนเพื่อนที่ดี
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนเปนเพื่อนที่ดี
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญและคุณคาของเพื่อน
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ลักษณะของเพื่อนที่ดี
๔.๒ การปฏิบัติตนเปนเพื่อนที่ดี
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๑๐ นาที
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ
ของการเปน
เพื่อนที่ดี

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนรวมกันสนทนา ๑) นักเรียนรวมกันสนทนา
โดยใชคําถาม ดังนี้
- นักเรียนมีเพื่อนสนิทไหม
- นักเรียนมีเพื่อนสนิทไหม
(แนวคําตอบ : มี)
- เพื่อนสนิทของนักเรียนเปนเพศ - เพื่อนสนิทของนักเรียนเปนเพศอะไร
อะไร
(แนวคําตอบ : เพศชาย/เพศหญิง)
- นักเรียนคิดวาเราจําเปนตองมี
- นักเรียนคิดวาเราจําเปนตองมี
เพื่อนหรือไม เพราะอะไร
เพื่อนหรือไม เพราะอะไร
- นักเรียนชอบเพื่อนที่มีลักษณะ
(แนวคําตอบ : จําเปน เพราะเปน
แบบใด
เพื่อนพูดคุย เพื่อนเลน
คอยชวยเหลือกันและกัน ฯลฯ)
- นักเรียนชอบเพื่อนที่มีลักษณะ
แบบใด
(แนวคําตอบ : นิสัยดี พูดเพราะ
ไมเกเร ฯลฯ)
๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนใน
หัวขอ “เธอและฉัน เราเพื่อนกัน”

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง เธอและฉัน
เราเพื่อนกัน
๒) ใบความรูที่ ๑๙
เรื่อง เธอและฉัน
เราเพื่อนกัน
๓) ใบงานที่ ๑๖
เรื่อง เธอและฉัน
เราเพื่อนกัน
๔) วิดีโอเกี่ยวกับการ
ใชชีวิตรวมกับผูอื่น
สื่อการเรียนรู

๑๙๒
ลําดับที่
๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
จุดประสงค
การเรียนรู
ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
ปฏิบัติตนเปน
เพื่อนที่ดี

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓๐ นาที ๑) ครูใหนักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับ ๑) นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการใช
ขั้นสอน
การใชชีวิตรวมกับผูอื่น
ชีวิตรวมกับผูอื่น

ดานคุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
และคุณคาของ
เพื่อน
๓

ขั้นปฏิบัติ

๒) ครูใหนักเรียนสังเกตจากวิดีโอ
ที่นักเรียนไดดู และตอบคําถาม
ตอไปนี้
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร
ในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น

๒) นักเรียนสังเกตจากวิดีโอ
ที่นักเรียนไดดู และตอบคําถาม
(แนวคําตอบ : ใหเกียรติผูอื่น
มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น ฯลฯ)

๓) ครูอธิบายการปฏิบัติตนการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขจาก
สื่อ PowerPoint เรื่อง เธอและฉัน
เราเพื่อนกัน และใหนักเรียน
ชวยกันเสนอแนวทางการปฏิบตั ิตน
ในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น

๓) นักเรียนชวยกันเสนอการปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนในการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น โดยศึกษาจากใบความรูที่ ๑๙
เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน

๔) ครูอธิบายคําชี้แจงใบงานที่ ๑๖ ๔) นักเรียนทําใบงานที่ ๑๖ เรื่อง
เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
เธอและฉัน เราเพื่อนกัน โดยครู
และดูแลการทํากิจกรรมของ
อธิบายคําชี้แจงของใบงาน
นักเรียนในหองเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- คําถาม
- ใบงานที่
๑๖ เรื่อง
เธอและฉัน
เราเพื่อนกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๔

จุดประสงค
การเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๑๐ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุป
การปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศ
การปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศ
ของตนเอง เพศชาย เพศหญิง
ของตนเอง เพศชาย เพศหญิง
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุขในสังคม โดยสังคมที่ อยางมีความสุขในสังคม โดยสังคมที่
ใกลตัวของนักเรียน คือ สังคมที่บาน ใกลตัวของนักเรียน คือ สังคมที่บาน
และโรงเรียน
และโรงเรียน

๑๙๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๙ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
๘.๓ ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
๘.๔ วิดีโอเกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกับผูอื่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

- ระบุลักษณะของ
การเปนเพื่อนที่ดีได
ถูกตองสมบูรณ
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะของ
การเปนเพื่อนที่ดีได
ไมสมบูรณขาดหายไป
๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- ระบุลักษณะของ
การเปนเพื่อนที่ดีได
ไมสมบูรณขาดหายไป
๓ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- ระบุลักษณะของ
การเปนเพื่อนที่ดีได
โดยตองอาศัยการดู
ตัวอยางจากครู
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

๒. ความสวยงาม - ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
บางบางสวน

๑. เนื้อหา

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๙๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๑๙ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพื่อน คือ ผูที่รกั ใครชอบพอกัน แลวกระทําความดีตอ กัน เพื่อให
อยูร วมกันได ไมเลือกเพศวัย ความรู ชาติ ศาสนา ผูรวมธุระ
ผูอยูในสภาพ ลักษณะเดียวกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๙๗

ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพรูปเพื่อนที่นักเรียนประทับใจ และเลือกขอความที่ตรงกับพฤติกรรม
ของเพื่อน

เพื่อนของฉันคนนี้ชือ่ ...............................................................
เปนเพศชาย

เปนเพศหญิง

เพื่อนของฉันมีน้ําใจ ชอบชวยเหลือผูอื่น
เพือ่ นของฉันออนโยน มีเมตตา
เพือ่ นของฉันเลนรุนแรงและพูดจาหยาบคาย
เพือ่ นของฉันชอบลักขโมยของ
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ ชั้น ป.๑/.......... เลขที่.........

๑๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๑๖ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง เธอและฉัน เราเพื่อนกัน
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพรูปเพื่อนที่นักเรียนประทับใจ และเลือกขอความที่ตรงกับพฤติกรรม
ของเพื่อน

เพื่อนของฉันคนนี้ชือ่ ...............................................................
เปนเพศชาย

เปนเพศหญิง

เพื่อนของฉันมีน้ําใจ ชอบชวยเหลือผูอื่น
เพือ่ นของฉันออนโยน มีเมตตา
เพือ่ นของฉันเลนรุนแรงและพูดจาหยาบคาย
เพือ่ นของฉันชอบลักขโมยของ
การเฉลยใบงานขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑๙๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว เวลา ๑ ชั่วโมง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๑/๑ ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
พ ๒.๑ ป.๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
พ ๒.๑ ป.๑/๓ บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สมาชิกในครอบครัวประกอบดวยเพศชายและเพศหญิงมีลําดับความสําคัญและความสัมพันธตอกัน
กอใหเกิดความผูกพันนํามาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
- จําแนกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- เห็นความสําคัญของคนรอบตัว
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ลักษณะของเพื่อนที่ดี
๔.๒ การปฏิบัติตนเปนเพื่อนที่ดี
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับที่
๑

๒

จุดประสงค
ขั้นตอน
เวลา
การเรียนรู การจัดการเรียนรู ที่ใช
ดานความรู
ขั้นนํา
๕ นาที
ความเขาใจ (K)
บอกลักษณะ
ความแตกตาง
ของเพศชายและ
เพศหญิง
ดานทักษะ/
กระบวนการ
(P)
จําแนกลักษณะ
ความแตกตาง
ระหวาง
เพศชายและ
เพศหญิง

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑) ครูใหนักเรียนชวยกันบอก
๑) นักเรียนชวยกันบอก
ความแตกตางระหวางเพศชาย
ความแตกตางระหวางเพศชาย
และเพศหญิงดานรางกาย อารมณ และเพศหญิงดานรางกาย อารมณ
และลักษณะนิสัย
และลักษณะนิสัย

๒) ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
ในหัวขอ “คนสําคัญในชีวิต”
๔๐ นาที ๑) ครูเสนอภาพตนไมตนใหญ จาก
สื่อ PowerPoint และถามคําถาม
ตอไปนี้
- ประโยชนของตนไมคืออะไร
- รมเงาของตนไมสําคัญอยางไร

๑) นักเรียนสังเกตภาพตนไมตน
ใหญจากสื่อ PowerPoint และ
ตอบคําถามตอไปนี้
- ประโยชนของตนไมคืออะไร
- รมเงาของตนไมสําคัญอยางไร

๒) ครูอธิบายเปรียบเทียบครอบครัว ๒) นักเรียนตอบคําถามและฟงครู
เสมือนตนไมใหญที่ใหรมเงาปองกัน อธิบาย
แดดปองกันฝน เปนที่พักพิงใหกับ
สิ่งมีชีวิต

การประเมิน
การเรียนรู
๑) สื่อ PowerPoint - คําถาม
เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
๒) ชิ้นงาน แผนภาพ
บุคคลสําคัญในชีวิต
สื่อการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับที่
๓

จุดประสงค
การเรียนรู

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓) ครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม ๓) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม
โดยครูแจกกระดาษ Flip Chart
โดยครูแจกกระดาษ Flip Chart
ที่มีรูปวงกลมซอนกัน ๒ วง
ที่มีรูปวงกลมซอนกัน ๒ วง
วงสีน้ําเงินเปนพื้นที่ใหนักเรียนเลือก วงสีน้ําเงินเปนพื้นที่ใหนักเรียน
ลักษณะของเพศชาย และวงสีแดง เลือกลักษณะของเพศชาย และ
เปนพื้นที่ใหนักเรียนเลือกลักษณะ วงสีแดงเปนพื้นที่ใหนักเรียนเลือก
ของเพศหญิง ในสวนตรงกลางให ลักษณะของเพศหญิง ในสวน
นักเรียนเลือกลักษณะที่เหมือนกัน ตรงกลางใหนักเรียนเลือกลักษณะ
ที่เหมือนกันทั้งสองเพศ
ทั้งสองเพศ
๔) ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
กิจกรรม

๔

ดานคุณลักษณะ
เจตคติ คานิยม
(A)
เห็นความสําคัญ
ของคนรอบตัว

ขั้นสรุป

๒๐๑

๕) ครูใหนักเรียนทําแผนภาพบุคคล
สําคัญในชีวิต และใหนักเรียนเลา
ความภาคภูมิใจกับบุคคลเหลานั้น
๕ นาที ครูและนักเรียนรวมกันสรุป สมาชิก
ในครอบครัวประกอบดวยเพศชาย
และเพศหญิงมีลําดับความสําคัญ
และความสัมพันธตอกัน กอใหเกิด
ความผูกพันนํามาซึ่งความสุขและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง

๔) นักเรียนและครูรวมกันสรุป
กิจกรรม
๕) นักเรียนทําแผนภาพบุคคล
สําคัญในชีวิต และใหนักเรียนเลา
ความภาคภูมิใจกับบุคคลเหลานั้น
นักเรียนและครูรวมกันสรุป สมาชิก
ในครอบครัวประกอบดวยเพศชาย
และเพศหญิงมีลําดับความสําคัญ
และความสัมพันธตอกัน กอใหเกิด
ความผูกพันนํามาซึ่งความสุขและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ PowerPoint เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
๘.๒ ใบความรูที่ ๒๐ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
๘.๓ ชิ้นงาน แผนภาพบุคคลสําคัญในชีวิต
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงาน แผนภาพบุคคลสําคัญในชีวิต
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช)

๑ (ปรับปรุง)

๑. เนื้อหา
(การวาดภาพ
สื่อความหมาย)

- เนื้อหาถูกตอง
สมบูรณ
- เนื้อหาสมบูรณ
ครบถวนในทุกดาน
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในทุก
กระบวนการทํางาน

- เนื้อหาผิดพลาด
๑ จุด
- เนื้อหาไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๑ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมเกือบทุก
กระบวนการทํางาน

- เนื้อหาผิดพลาด
๒ จุด
- เนื้อหาไมสมบูรณ
ขาดหายไป ๒ จุด
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการ
ทํางาน

- เนื้อหาผิดตั้งแต
๓ จุดขึ้นไป
- เนื้อหาไมสมบูรณ
ขาดหายไป ตั้งแต
๓ จุดขึ้นไป
- ใชกระบวนการ
วิเคราะหแกปญหา
ที่เหมาะสมในบาง
กระบวนการทํางาน

๒. ความสวยงาม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
- มีการตกแตงใบงาน
เพิ่มเติม

- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ
ใบงาน
-มีการตกแตงใบงาน

- ความสมบูรณ
- ความสมบูรณ
ความเรียบรอยของ ความเรียบรอยของ
ใบงาน
ใบงาน
- มีการตกแตง
ใบงานบางบางสวน

เกณฑการตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับ พอใช

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๐๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ใบความรูที่ ๒๐ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง คนสําคัญในชีวิต
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คนสํ า คัญ ในชี วิต เป น บุ ค คลที่ มีอิท ธิ พลต อการดํ าเนิ น ชี วิ ต
ของเรา เชน ครอบครัว เพื่อน คุณครู ซึ่งเราอยูรวมกันเปนสังคม
และจําเปนตองรูจักการปฏิบัติตนใหเหมาะสม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๐๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________สกุล : ____________วัน____ เดือน__________ พ.ศ. ____
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับ
การประเมินเหลานี้ เพือ่ ประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

ดี

ดีมาก

กิจกรรม
ระดับความสามารถ
๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของ
สมาชิกที่มีตอกัน
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๓. บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน.......................
จํานวน......................
จํานวน.......................
จํานวน......................
จํานวน.......................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี คอนขางดี
ดีมาก

๒๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : ___________________สกุล : __________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................
.........................................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.....................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................
.........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
............................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๐๗

บรรณานุกรม
กองสุขศึกษา, กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๔๐). คูมือประชาชน การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จําเปน
สําหรับชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
กรมวิ ช าการ. (๒๕๕๓). แนวทางการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ กลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา.
กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
กรมวิชาการ (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร:ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
กองโภชนาการ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ท.) คูมือกองโภชนาการ กินพอดี สุขีทั่วไทย.
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. (ม.ป.ท.) จิตวิทยาครอบครัว. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (๒๕๖๑) ชุ ด เอกสารสื่ อ
๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .ชุดการจัดกิจ กรรมการเรี ย นรู
(สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการหนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
(ฉบับปรับปรุง).

๒๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๐๙

แบบประเมินความรูรวม
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ตัวเรา
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชัน้ /หอง.....................เลขที่...........
คําชี้แจง
๑. แบบประเมินความรู/ทักษะ/ภาระงาน/ชิ้นงาน รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อวัดผล
การเรียนรูระหวางเรียนหรือจบหนวยการเรียน
๒. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ(คําอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ทาย
หนวยการเรียนรู) ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ = ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน

๔

๓

๒

๑. อธิบายลักษณะและหนาที่ ของอวัยวะภายนอก
๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
๓. ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการใชชีวิต
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผูประเมิน
(.............................................................)
หมายเหตุ ครูผูสอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินทักษะ/สมรรถนะตามภาระงาน/ชิ้นงาน

๑

๒๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ตัวเรา

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/หอง.....................เลขที.่ ..........
คําชี้แจง
๑. แบบประเมิ น คุ ณลั ก ษณะและเจตคติ ร ายวิช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปที่ ๑
เพื่อวัดผลดานคุณลักษณะและเจตคติระหวางเรียนหรือจบหนวยการเรียน
๒. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ (คําอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ทาย
หนวยการเรียนรู) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ = ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน

๔

๓

๒

๑. แสดงพฤติกรรมใฝเรียนรู
๒. แสดงพฤติกรรมความมุงมั่นในการทํางาน
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผูประเมิน
(.............................................................)

หมายเหตุ ครูผูสอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินคุณลักษณะไดตามบริบทของโรงเรียน

๑

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๑๑

แบบประเมินรวม
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/หอง.....................เลขที่...........
คําชี้แจง
๑. แบบประเมินความรู/ทักษะ/ภาระงาน/ชิ้นงาน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เพื่อวัดผลการเรียนรูระหวางเรียนหรือจบหนวยการเรียน
๒. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ (คําอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ทาย
หนวยการเรียนรู) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ = ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน

๔

๓

๒

๑. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีตอกัน
๒. บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง
๓. บอกลักษณะความแตกตางระหวางเพศชาย และเพศหญิง
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
รวม
ระดับคุณภาพ

ผาน ระดับ

พอใชขึ้นไป
ลงชื่อ...............................................................ผูประเมิน
(.............................................................)

หมายเหตุ ครูผูสอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินทักษะ/สมรรถนะตามภาระงาน/ชิ้นงาน

๑

๒๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/หอง.....................เลขที่...........
คําชี้แจง
๑. แบบประเมิ น คุ ณลั ก ษณะและเจตคติ ร ายวิช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้น ประถมศึ ก ษาปท่ี ๑
เพื่อวัดผลดานคุณลักษณะและเจตคติระหวางเรียนหรือจบหนวยการเรียน
๒. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ (คําอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ทาย
หนวยการเรียนรู) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ = ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน

๔

๓

๒

๑. แสดงพฤติกรรมการใฝเรียนรู
๒. แสดงพฤติกรรมความมุงมั่นในการทํางาน
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผูประเมิน
(.............................................................)

หมายเหตุ ครูผูสอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินคุณลักษณะไดตามบริบทของโรงเรียน

๑

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๑๓

ภาคผนวก ข

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

๒๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๑๕

๒๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๑๗

๒๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แผนผังความคิด

(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิ ด เป น การฝ กให ผูเ รีย นรวบรวมขอมูล หรือความรู จากการศึกษาคน ควา การอาน
การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสราง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป น การแสดงโครงสร า งของความสัม พัน ธ ข องกระบวนการคิด ตั้งแตตน จนจบ ช ว ยให มองเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด
ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรองความคิดยอน และความคิดที่
แยกยอยที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันก็ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ออกลูกเปนไข
ออกลูกเปนตัว

สัตวปก

สัตวบก

โปรติสต

สัตว

สิ่งมีชีวิต

สัตวน้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไมมีดอก

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๑๙

ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม จะใชในการแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเปนลําดับจากใหญไปหาจุดเล็ก ๆ รูปรางของการเขียนจะมีโครงสรางลักษณะคลายตนไมที่มีกิ่งกาน
หรืออาจจะมีลักษณะคลายแผนภูมิการบริหารองคกรวิธีการเขียนใหเริ่มตนหัวขอเรื่องไวขางบนหรือตรงกลาง
แลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
ราก
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

๒๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram)
เป น การวิ เ คราะห ห าความสั มพั น ธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต ๒ สิ่งขึ้น ไปวาสว นใดลักษณะใด
ที่มีความเหมื อนหรือความต างกั น เปนการคิดแบบหาตัวรว มในสิ่งที่เหมื อนกัน ชวยใหผูเรียนรูจักจํา แนก
ความเหมือนและความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ ดังตัวอยางนี้

เซลลพืช

เซลลสัตว

ผนังเซลล
คลอโรพลาสต
รูปรางเหลี่ยม
คงรูปไดนาน

เยื่อหุมเซลล
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปรางกลม
ออนนุม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เปนการคิดแบบเปนวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้น ตอน
ตาง ๆ ที่สัมพันธเรียงลําดับเปนวงกลม ตัวอยางเชน
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๒๑

ผังกางปลา (The Fish Bone)
เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เปนตน การเขียนแผนผังทําได
โดยกําหนดเรื่องแลวหาสาเหตุและผลตาง ๆ ในแตละดาน ตัวอยางเชน

ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพเหตุการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการเรียง
ตามลําดับตอเนื่อง ตัวอยางเชน

๒๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการเรียนรู
(Learning Logs)

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)

๒๒๓

การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู เปนการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ไดจากการเรียนรูของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนของผูเรียนและการคนพบปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
แนวทางการใชการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning
logs)
กอนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู ลักษณะของการเขียนประโยชน ความยาวของการบันทึกการเรีย นรู
ที่เขียนในแตละครั้งเกณฑการเขียน การกําหนดเวลาสงบันทึกการเรียนรู การยกตัวอยางของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูของตนเองได
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูในระยะเริ่มตน ควรใหนักเรียนบันทึกการเรียนรูที่
สัมพันธกับเนื้อหาที่เรียน เพราะสามารถเขียนไดงายกวา จะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเขียนบันทึกการเรียนรู
การใหผลสะทอนกลับของครูตอนักเรียนควรทําดวยความเต็มใจ ครูอานบันทึกการเรียนรูแลวพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรูของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเปนการแนะนําแนวทาง
การใหความคิดเห็นการใหกําลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปญหาที่ผูเรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคําถามเพื่อให
นักเรียนไดมีการคิด เพื่อตอบกลับมายังผูสอน หากครูมีเวลาควรอานบันทึกการเรียนรูและตอบกลับในชั้นเรียน
และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค
การประเมิ น การเรี ย นรู ของนั ก เรีย นแตล ะคน โดยการประเมิ น ตนเอง (Self Reflection)/
การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs) เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยัง
ตองพัฒนา โดยใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู และทําแบบบันทึก
การเรียนรูในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
หรือหัวเรื่องของแตละวิชา ใหเด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหครูนําขอมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอน
ของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป

๒๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หนวยการเรียนรูที่_______________เรื่อง______________________________________________
คําชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้
เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช
คอนขางดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
จํานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช
ดี
คอนขางดี
ดีมาก

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๒๕

คําถามการบันทึกผลหลังสอนสําหรับครูปลายทาง
**********************************************************************************
๑. การเขาสูบทเรียนชวยใหนักเรียนของฉันกระตือรือรน กับบทเรียนที่จะเรียนตอไปหรือไม เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการชวยใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม อยางไร
๒. วันนี้นักเรียนทุกคนมีสวนรวมกับการเรียนรูหรือไม และมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ตอไปฉันควรจะทําอยางไร เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น
๓. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม ฉันพอใจกับการจัดกลุมของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับใหการจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกวาเดิม
๔. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเปนไปตามความแตกตางของนักเรียนในชั้นหรือไม อยางไร
๕. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่นาสนใจหรือแตกตางในระหวางการเรียนจากที่ผานมาหรือไม อยางไร
๖. ในวั น นี้ ฉัน มี ป ฏิ สั มพั น ธ กับ นั ก เรีย นของฉัน ในรู ป แบบใดบ าง (เชน ใหกําลังใจ กลาวชมเชย
ใหความชวยเหลือ ฯลฯ)
๗. วันนี้ฉันมีปญหาในการกํากับชั้นเรียนหรือไม หากมี ฉันใชวิธีการใดในการแกปญหา
๘. ในชั่วโมงนี้มีสวนดี ๆ อะไรบางที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรูสึกวาเปนไปตามความคาดหวัง
๙. สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากการจัดการเรียนรูในวันนี้
๑๐. ตามความรูสึกของฉัน นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในการเรียนวันนี้ และสิ่งใดที่นักเรียนยังตอบสนอง
ไมดีพอ

๒๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : ___________________สกุล : __________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
....................................................................
.............................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..........................................................................

สิ่งที่ฉนั จะทําใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.............................................................................

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๒๗

คณะผูจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค แผวพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แยมเกษร
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
นายสมัย ธนะศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
นายโกวิท เพลินจิตต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา

๒๒๘
๑. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๒. นายปรีชา เดือนนิล
๓. นางสาวจงรักษ รัตนวิฑูรย
๔. นางอุไร เปยงใจ
๕. นางประภัสสร โกศัลวัฒน
๖. นางยุวดี ชุมปญญา
๗. นางนิติพร ศรีโนนยาง
๘. นายศักดิ์พงษ วรรณวาส
๙. นายปริญญา อุปลา
๑๐. นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ
๑๑. นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
๑๒. นางรัตนาภรณ คําฝุย
๑๓. นางสาวปาริชาต บุษบงศ
๑๔. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
๑๕. นางวานิตย ธานี
๑๖. นางสาวนันทพัชร ศุภธีรารักษ
๑๗. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
๑๘. นายศิริ ไชยชอฟา
๑๙. นางจินตนา ไชยชอฟา
๒๐. นางสาวพรพิมล ยอดแก
๒๑. นายจําลอง ไชยยา
๒๒. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ
๒๓. นางวิภาพร แกนอวน
๒๔. นางวิภาดา ขุนนิตย
๒๕. นางสาวมณีรัตน บุญเต็ม
๒๖. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นางสาวปญจนี อุยเฉง
๒๘. นางสาววนิดา หินนอย
๒๙. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุง
๓๐. นางลัดดา สุขศรี
๓๑. นายสมชาย นาวีวอง
๓๒. นายอิสรานันท ชนะภัย
๓๓. นายภูริทัต ลิ่มจูหมอ
๓๔. นางสาวเสาวณี โบบทอง
๓๕. นายเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นางสายรุง ติ๊บขัน
๓๗. นายสมศักดิ์ สุทธการ
๓๘. นางเทียมจิต หาญยุทธ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)
ขาราชการบํานาญ
ประธาน
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกลวยนอย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บานดังบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางปุก
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางกอม
สพป.นาน เขต ๒
ศึกษานิเทศก
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานหัวคํา
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกัน
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถ้ําทองหลาง
สพป.พังงา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานยานสะบา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางจัน
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานโคกเจริญ
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานทุงเจดีย
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําหิน
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.นาน เขต ๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓๙. นายนันตชัย แอบู
๔๐. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นายอนันต หาญจิตร
๔๒. นายเจษฎา อนันตศรี
๔๓. นายไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นางสาวสุทิศา พูพัฒนศิลป
๔๕. นายนพรัตน ทองอยู
๔๖. นางอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นางสาวจิราภรณ เพชรเรือง
๔๘. นายสุนทร หนูอินทร
๔๙. นางนาตญา สัตถาผล
๕๐. นางวารุณีย กุลธรวิโรจน
๕๑. นางสาวดารุณี มุงคุณ
๕๒. นายพิพัฒน สอนสมนึก
๕๓. นางจินดา กอบุญ
๕๔. นางสาววราภรณ เขตโสภา
๕๕. นางทิพยสุดา ธิศรี
๕๖. นางปยาภรณ พละศักดิ์
๕๗. นายวิสูตร สวนไผ
๕๘. นางสุจินต สวนไผ
๕๙. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นายบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง

๒๒๙
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.นาน เขต ๒

สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๒๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษา ป.๑)

คณะกรรมการปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารย นราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทรเกียรติ นนทพละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผูชวยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยสนธิดา เกยูรวงศ
คณะกรรมการ
เจาหนาที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา แจมฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ฝายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๒๓๑

คณะทํางานปรับปรุงคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นายไพฑูรย ออนนิ่ม
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี
สพป.สิงหบุรี
๒. นางสาวลัดดาวัลย เตจะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓. นางสาวเอื้องฟา สุขเมือง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางสาวภัทรวรรธน เหงี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางสาวจุลีพร จุรุพันธ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. นางสาวสุจิตรา บุญธรรม
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นางสาวกรรณิกา เพชรศรี
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๘. นางสาวปฏิญญา ประจัญบาน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะทํางานตรวจและแกไขคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางสาวลัดดาวัลย เตจะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒. นางสาวฤดีมาศ งามสงา
ครู โรงเรียนสายน้ําทิพย
สพป.กทม.
๓. นางสาวภัทรวรรธน เหงี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางสาวสุจิตรา บุญธรรม
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางสาวปฏิญญา ประจัญบาน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะทํางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางสาวลัดดาวัลย เตจะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒. นางสาวฤดีมาศ งามสงา
ครู โรงเรียนสายน้ําทิพย
สพป.กทม.
๓. นางสาวกรรณิกา เพชรศรี
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางศิริรัตน มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๘. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

