คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดโครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากร และกระบวน
การจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศ
ให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้ อ งเรีย นต้นทางของโรงเรียนวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรม และบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ระดับประถมศึกษำ
ภำคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นกำรปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่ง ดำเนินกำรโดยมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทางาน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบงาน
ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เข้มแข็ง
สมดังพระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข

ค

สารบัญ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน้า
คานา
ก
หนังสือรับรองความร่วมมือการพัฒนาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการสอนออกอากาศทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ข
สารบัญ
ค
คาชี้แจงการรับชมรายออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
จ
คาชี้แจงรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
ช
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
ด
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ต
โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
ถ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเดินทางของอาหาร
๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ระบบย่อยอาหาร (๑)
๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ระบบย่อยอาหาร (๒)
๑๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง ระบบขับถ่าย
๒๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ
๓๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
๓๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
๔๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
๕๔
แบบประเมินตนเอง
๕๙
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
๖๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
๖๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
๖๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
๗๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
๘๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรือ่ ง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
๘๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์
๙๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรือ่ ง ครอบครัวที่อบอุ่น
๙๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรือ่ ง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๑๐๒

ง

สารบัญ (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรือ่ ง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรือ่ ง ความขัดแย้งในครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
แบบประเมินตนเอง
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม
ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา

๑๑๐
๑๑๗
๑๒๔
๑๓๑
๑๓๘
๑๔๓
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๘
๑๖๗
๑๗๓

จ
คำชี้แจง
กำรรับชมรำยกำรออกอำกำศด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
– ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
– ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
หมำยเลขช่องออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ๑๕ ช่องรำยกำร
รำยกำรในเวลำเรียน
รำยกำรนอกเวลำ
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.) (ช่วงเวลำ ๑๔.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น.)
DLTV ๑
ช่อง ๑๘๖
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สถาบันพระมหากษัตริย์
DLTV ๒
ช่อง ๑๘๗
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ความรู้รอบตัว
DLTV ๓
ช่อง ๑๘๘
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV ๔
ช่อง ๑๘๙
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
DLTV ๕
ช่อง ๑๙๐
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖
ช่อง ๑๙๑
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หน้าที่พลเมือง
DLTV ๗
ช่อง ๑๙๒
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV ๘
ช่อง ๑๙๓
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาษาต่างประเทศ
DLTV ๙
ช่อง ๑๙๔
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเกษตร
DLTV ๑๐
ช่อง ๑๙๕
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV ๑๑
ช่อง ๑๙๖
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
สุขภาพ การแพทย์
DLTV ๑๒
ช่อง ๑๙๗
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓
รายการสาหรับผู้สูงวัย
DLTV ๑๓
ช่อง ๑๙๘
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV ๑๔
ช่อง ๑๙๙
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV ๑๕
ช่อง ๒๐๐
รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมำยเหตุ : รำยกำรสอนออกอำกำศในเวลำเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

ฉ
กำรติดต่อรับข้อมูลข่ำวสำร
๑. มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗-๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗, ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คำชี้แจง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ
…………………………………………………………….
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับสาร และสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้า ใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต มีเป้าหมายเพื่อการดารงสุขภาพ มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย พัฒนาองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าด้วยการนาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสาคัญเพื่อนาทางไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่ า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสาคัญของการบูรณาการ
ความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
๑. สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน และบริบทของ
โรงเรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และ
อานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความเป็น
ระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนามาใช้ มีป้าย
นิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรู้
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อมหรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
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(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน
ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์
การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบ
ของปัญหาหรือค าถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ควรให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือ
ทดลองและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม การเสริมพลัง
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
๒. ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนาผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน และ
ลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถของ
ผู้เรียน
๓. เมื่อผู้เรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้ผู้เรียนหาคาตอบได้เอง ครู
ควรให้ความสนใจต่อคาถามของผู้เรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนอยู่ก็ตาม
ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของผู้เรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่ สาหรับปัญหาที่ผู้เรียน
ถามมานั้น ควรจะได้นามาอภิปรายในภายหลัง
๔. การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ครู
ควรย้าให้ผู้เรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษา ใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลาย
ผสมผสาน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการแบบกลมกลืน ทั้งการปฏิบัติด้านพฤติกรรม
สุขภาพ และความเข้าใจองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนการเสริมแรงตามวัยของผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจา
วัน ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ
ส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ คานึงถึงความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่มุ่งหวังไปสู่เจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ
จนเป็นนิสัย มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น มี ความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทางาน
มีจิตสาธารณะ เป็นต้น ตัวอย่างกระบวนการการเรียนรูท้ ี่นามาประยุกต์ใช้ตามธรรมชาติวิชา มีดังนี้
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๑. กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิด สร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิด
คล่อง คิดหลากหลาย วิเคราะห์ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเชื่อมโยงรอบด้านที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตด้าน
สุขภาพอย่างปลอดภัยในชีวิตประจาวัน เป็นระบบต่อเนื่อง มุมมองด้านบวก ด้านลบ ผลกระทบที่เกิดขึ้น การค้นหา
เหตุผลของการปฏิบัติตน และสังเคราะห์ สร้างแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาส่งเสริมสุขภาพระดับตนเอง
ครอบครัวอย่างเหมาะสม โดยการใช้เทคนิคพัฒนาความสามารถในการคิด เช่น
- แผนภาพความคิดแบบต่าง ๆ (Graphic Organizers)
- เทคนิคการฝึกเปรียบเทียบข้อมูล PMI บอกข้อดี (Plus) บอกข้อเสีย (Minus) ข้อมูลที่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าต่อ (Interesting)
- เทคนิคการตั้งคาถามโดยใช้สื่อ สถานการณ์ปัจจุบัน
๒. การตั้งคาถามเชิงสะท้อนคิด เทคนิคคาถาม Reflect-Connect-Apply (R-C-A) เพื่อพัฒนาด้าน
ทักษะชีวิต เตรียมพร้อมสาหรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาจต้องเผชิญในชีวิตประจาวันและอนาคต โดยให้ผู้เรียน
ทบทวนความรู้สึก พฤติกรรมการปฏิบัติของตนเอง (R) คิดเชื่อมโยง (C) และคาถามนาไปสู่การอภิปรายเสนอ
วิธีการ แนวทาง พร้อมทั้งนาไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับปัจจุบันและเตรียมอนาคต (A)
๓. กระบวนการปฏิบัติ ได้แ ก่ การรับรู้ การปฏิบัติตามแบบ การปฏิบัติด้วยตนเองอย่างธรรมชาติ
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันจนเป็นนิสัย
๔. การจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ดังนี้
๑) ขั้นนา เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เช่น ทบทวน ตรวจสอบความรู้ที่เรียนผ่านมา
แล้ว ด้วยค าถามเชื่อมโยง ร่วมอภิปราย การปฏิบัติตนด้ านสุขภาพของตนเอง ไม่จ ากัดค าตอบ ครูช่วยให้
นักเรียนเชือ่ มโยงคาตอบด้วยตัวเอง เพื่อนาไปสู่จุดประสงค์
๒) ขั้นสอน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ มีหลากหลายวิ ธีการ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรูท้ ี่กล่าวข้างต้น เช่น
- ครูใช้สื่อเหตุการณ์ปัจจุบัน คลิป ภาพยนตร์สั้น ตั้งคาถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ให้เวลาคิด
แก่ผู้เรียน
- ครูสนใจคาตอบของผู้เรียน และนาคาตอบของผู้เรียนมาเชื่อมโยงประสบการณ์
- ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มจากใบงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเชื่อมโยงกับความรู้ที่จาเป็น
กับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจาวัน เปรียบเทียบกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
- ผู้เรียนวิเคราะห์ ฝึกทักษะการสังเกตข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเชื่อมโยงรอบด้านที่เกี่ยวกับ
การดาเนินผลทางบวกและลบ ชีวิตด้านสุขภาพอย่างปลอดภัยในชีวิตประจาวัน โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย พัฒนาทักษะการคิดสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน สรุปความรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นแผนภาพความคิดแบบ
ต่าง ๆ
- ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว และน าเสนอผลงานหรือผลการปฏิ บั ติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ระหว่างเพื่อน
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- มีการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ตามจุดประสงค์ ด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบความรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อนักเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อน รวมทั้งให้แรงเสริม
๓) ขั้นสรุป เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นสอน เช่น
- ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้คาถามของครู
- ครูอาจจะช่วยสรุปอีกครั้งด้วยการใช้กระดานหรือ Graphic Organizer
- ครูใช้คาถามเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เทคนิคคาถาม Reflect-Connect-Apply (R-C-A) เพื่อ
พัฒนาด้านทักษะชีวิต ให้ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทบทวนการปฏิบัติตน และเน้นการนาไปใช้ปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัว ชุมชน เป็นต้น
- นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ หรือใช้ผังกราฟิก (ตัวอย่างในภาคผนวก ข และ ค)
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับ สนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ ได้ง่ายในระยะเวลาสั้น และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะดังนี้
๑) ใบความรู/้ แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดทิ ัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๓) สถานการณ์สมมติ
๔) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีลักษณะดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ชีวิต ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
- สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สสส.
- กรมควบคุมโรค
- กรมอนามัย
- กรมสุขภาพจิต
- มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ
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๔. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน
ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมากยังให้ความสาคัญกับการประเมินผลสรุปรวม ที่เน้นการทาข้อสอบ รวมถึง
การให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ของการประเมินผลสรุปรวมที่ปรากฏในรูปของระดับผลการเรียน (Grade) หรือ
ล าดับของผู้เรียนในชั้นเรียน (Rank) ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้เรียนมากกว่าการประเมิน
การเรียนรู้ระหว่างเรียนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองของผู้เรียนแต่ละคน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการ
เรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินมากกว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้
จะยั่งยืนกว่า (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้น จาเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียน (Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมิน
ตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาตนเอง และ
ผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการ
แก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชีว้ ัดต่าง ๆ (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕)
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมิน
การเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีกำรประเมิน
(๑) กำรวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความรู้เดิมของผู้เรียน (ผสมผสาน
ในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ โดยวิธี
การสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้
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ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ รวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) กำรวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็นการพัฒนา
ในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และเพื่อตัดสิน
ผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้ประกอบ
การตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยกำรเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และเจตคติหรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนาความรู้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยกำรทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้ (Learning Log) ควรให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยครูสามารถเลือกใช้
ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลา และธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรก
ครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอน
ของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองร่วม
ประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญของประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติผู้เรียนด้านสุ ขภาพระหว่างเรียน
เพื่อพัฒนาเรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนด รายละเอียด ดังนี้
๑. วิธีการประเมิน
๑) ประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความรู้เดิมของผู้เรียน (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นนา)
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๒) ประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม
ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การน าเสนอ และประเมินด้านความ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
คุณภาพผู้เรียนตามจุดประสงค์ ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุง หรือส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน)
๓) ประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน จากบันทึกการเรียนรู้
และบันทึกการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป)
๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะคุณลักษณะ และเจตคติ เช่น การจัดนิทรรศการ การนา
ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนปลายภาคเพื่อการตัดสินผลการเรียน
๒. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ มิติคุณภาพ (Rubric Score) ซึ่งได้อธิบายระดับคุณภาพปรากฏในท้ายหน่วย
การเรียนรู้ทุกหน่วย โดยแสดงเครื่องมือที่สามารถนาไปใช้รายแผนการเรียนรู้ ในภาคผนวก ก ได้แก่ แบบสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติ แบบตรวจคาตอบ แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
๓. ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้ปกครองร่วมประเมิน
๕. คำแนะนำบทบำทครูปลำยทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน
การสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยงทั้งเป้าหมาย กิจกรรม และการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่มเป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น และ
ที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดล่วงหน้าเพื่อทาความเข้าใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ ทั้งด้านวิธีการ
สื่อที่ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิจกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางเตรียมนักเรียน/ช่วยเหลือ
ส่งเสริม/อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม) รวมทั้ง
การเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯ และ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)

ฒ

(๖) ติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนที่มีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้
(๑) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถามของ
ครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่น อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) กากับดูแลให้มีวินัยในการเรียน เช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการทากิจกรรม
ฯลฯ
(๔) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน เช่น คุณลักษณะผู้เรียน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้/
การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นกำรปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่ระบุใน
PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(๔) เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผลปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
๔) ขั้นสรุป
(๑) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้ทาเป็น
การบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดให้นักเรียนได้ทาแบบประเมินตามระบุในหั วข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (เฉพาะ
หลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) กำรบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ท าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค หรือวิธีการใด
การบริหารจัดการชั้นเรี ยน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มี
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ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง”
(ดูภาคผนวก ค) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอนของชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลตามปัญหา/ความสาเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป รวมทั้งนา
ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

ด

คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
รหัสวิชำ พ๑๕๑๐๑ รำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ(สุขศึกษำ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
เวลำ ๘๐ ชั่วโมง/ปี
ศึกษาความส าคัญและวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศและ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม ความส าคัญของครอบครัวที่อบอุ่นและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน การจัดรูปแบบและการควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่ อนไหว
แบบผสมผสาน การเล่นเกมที่นาไปสู่กีฬาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง
การใช้ แ รงและความสมดุ ล การใช้ ท ั ก ษะกลไกการปฏิบ ั ต ิ ต ามกฎกติ กา สิ ท ธิ ข องตนเอง และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการ รูปแบบ การสร้างทางเลือกของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกาย เล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม และ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและ
สารเสพติด
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพั ฒนาการของมนุษ ย์ การดู แ ลและรั กษาระบบของร่า งกาย การด ารงสุข ภาพ การป้ อ งกันโรคและ
ความปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติ มีและใช้ทักษะในการดาเนินชีวิตประจาวัน รวมทั้งการออกกาลังกาย และ
หลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายต่าง ๆ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การแสวงหาความรู้
และการใช้เทคโนโลยี
เห็นคุณค่าในการการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีระเบียบ วินัย และนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติการดูแล
รักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ในชีวิตประจาวันของตนเองและผู้อื่น
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
พ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓
พ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖
พ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
พ ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
พ ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

ต

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ
พ ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
พ ๒.๑ ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
พ ๒.๑ ป.๕/๓ ระบุ พ ฤติ ก รรมที ่ พ ึ ง ประสงค์แ ละไม่ พ ึ ง ประสงค์ ใ นการแก้ไ ขปัญ หาความขั ดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

ถ

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วย
มาตรฐานการ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ที่
เรียนรู้/ตัวชี้วดั
๑ การเดินทางของอาหาร พ ๑.๑ ป.๕/๑ ระบบย่อยอาหารและระบบ
พ ๑.๑ ป.๕/๒ ขับถ่ายมีความสาคัญต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
จึงจาเป็นต้องรู้วิธีการดูแล
อย่างถูกต้อง
๒

พฤติกรรมดีมีวิธี
แก้ปัญหา

พ ๒.๑ ป.๕/๑ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
พ ๒.๑ ป.๕/๒ ทางเพศ ดังนั้นจึงต้องรู้จักดูแล
พ ๒.๑ ป.๕/๓ ตนเอง ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตลอดจนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวและเพื่อน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุขและเกิดความอบอุ่น
ในครอบครัว
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๗
๒๐

๑๓

๓๐

๒๐

๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การเดินทางของอาหาร

๑

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การเดินทางของอาหาร
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๗ ชัว่ โมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐานการเรียนรู้ พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญ
เติบโต และพัฒนาการ
พ ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการจึงจาเป็นต้องรู้
วิธีการดูแลอย่างถูกต้อง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) อธิบายระบบการย่อยอาหารของปากและฟันได้
๒) อธิบายระบบการย่อยอาหารของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก และลาไส้ใหญ่
ได้
๓) อธิบายขั้นตอนการย่อยอาหารได้
๔) ระบุการทางานของอวัยวะขับถ่ายที่สาคัญได้
๕) อธิบายการขับของเสียจากผิวหนัง ออกมาในรูปของเหงื่อ
๖) อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทางานตามปกติได้
๗) อธิบายวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑) ดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออกได้อย่างถูกต้อง
๒) ดูแลระบบย่อยอาหารของตนเองให้ทางานตามปกติได้
๓) ดูแลระบบขับถ่ายของตนเองให้ทางานตามปกติ
๔) จัดและนาเสนอนิทรรศการ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
เจตคติ
๑) เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๒) เห็นความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) ใฝ่เรียนรู้
๒) มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานเรื่อง การเดินทางของอาหาร
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. อธิบายความสาคัญ
อธิบาย เนื้อหา
อธิบาย เนื้อหา
อธิบายเนื้อหา
ของระบบย่อยอาหารและ ตามที่กาหนดให้ ตามที่กาหนดให้ ตามที่กาหนดให้
ระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
ได้ถูกต้องละเอียด ได้ถูกต้องละเอียด ได้ถูกต้องละเอียด
สุขภาพ การเจริญเติบโต ชัดเจน ร้อยละ
ชัดเจน ร้อยละ
ชัดเจน ร้อยละ
และพัฒนาการ
๘๐ ขึ้นไป
๖๐-๗๙
๔๐-๕๙
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบ อธิบายวิธีดูแล
อธิบายวิธีดูแล
อธิบายวิธีดูแล
ย่อยอาหารและระบบ
ระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหาร
ขับถ่ายให้ทางาน
และระบบขับถ่าย และระบบขับถ่าย และระบบขับถ่าย
ตามปกติ
ให้ทางานตาม
ให้ทางานตาม
ให้ทางานตาม
ปกติ ได้ ๕ ข้อ
ปกติ ได้ ๓-๔ ข้อ ปกติ ได้ ๒ ข้อ
ขึ้นไป
๓. ความสามารถใน
สื่อสารให้ผู้อื่น
สื่อสารให้ผอู้ ื่น
สื่อสารให้ผู้อื่น
การสื่อสาร ความสามารถ เข้าใจได้อย่างมี เข้าใจได้อย่างมี เข้าใจได้อย่างมี
ในการคิด
เหตุผลเชื่อมโยง เหตุผลเชื่อมโยง เหตุผลเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ
ครบถ้วนชัดเจน ครบถ้วนชัดเจน ครบถ้วนไม่ชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง
ไม่ต่อเนื่อง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายเนื้อหา
ตามที่กาหนดให้
ได้ถูกต้องละเอียด
ชัดเจน น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐
อธิบายวิธีดูแล
ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
ให้ทางานตาม
ปกติ ได้ ๑ ข้อ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างมี
เหตุผลเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ
ไม่ได้

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบย่อยอาหารมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต ปากและฟันเป็นขั้นตอนแรก
ของระบบย่อยอาหาร ฉะนั้นจึงควรรู้ระบบการทางานและขั้นตอน เพื่อให้ร่างกายทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายระบบการย่อยอาหารของปากและฟันได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของระบบย่อยอาหาร
๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ ความหมายของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
๔.๒ อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบการย่อยอาหาร (ปาก ฟัน)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชัว่ โมง
ลาดับ
ที่
๑.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนา

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ - ครูกาหนดข้อตกลงในการเรียน
นาที - ครูแจ้งหน่วยการเรียนรู้ที่จะ
เรียนในภาคเรียนที่ ๑
- ครูแจกข้าวสวยให้นักเรียน
คนละ ๑ คา
- ครูตั้งคาถาม
๑. “รสชาติของข้าวสวย ก่อน
และหลังเคี้ยวเป็นอย่างไร”
๒. “ลักษณะของข้าวสวย ก่อน
และหลังเคี้ยวเป็นอย่างไร”

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนสร้างข้อตกลง
- สื่อ
- แบบ
ในการเรียน
PowerPoint สังเกต
- นักเรียนนาข้าวสวยมาเคี้ยว
- ข้าวสวย
พฤติกรรม
ให้ละเอียดอย่างช้า ๆ ประมาณ
๓๐ ครั้ง
- นักเรียนตอบคาถามชวนคิด
๑. “รสชาติของข้าวสวย ก่อน
และหลังเคี้ยวเป็นอย่างไร”
(แนวคาตอบ : ก่อนเคี้ยวมี
รสชาติจืด หลังเคี้ยวมี
รสชาติหวานขึ้น)
๒. “ลักษณะของข้าวสวย ก่อน
และหลังเคี้ยวเป็นอย่างไร”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒.

๑. อธิบายระบบการ
ย่อยอาหารของปาก
และฟันได้ (K)

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
(แนวคาตอบ : ก่อนเคี้ยวเป็นเม็ด
หลังเคี้ยวถูกบด จนละเอียด)
๒๕ - ครูสนทนาเกี่ยวกับระบบย่อย
- นักเรียนสนทนาเกีย่ วกับระบบ - สื่อ
- แบบ
นาที อาหารและระบบขับถ่าย
ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
PowerPoint สังเกต
โดยตั้งประเด็นคาถามชวนคิด
- นักเรียนตอบถามคาถามตาม
พฤติกรรม
๑. นักเรียนคิดว่าการเดินทาง
ประเด็น
ของอาหารที่เราทานเข้าไป
๑. นักเรียนคิดว่าการเดินทาง
ผ่านอวัยวะใดบ้าง
ของอาหารที่เราทานเข้าไป
๒. อวัยวะเหล่านั้นทาอะไรกับ
ผ่านอวัยวะใดบ้าง
อาหารที่ทานเข้าไป
(แนวคาตอบ : ปาก
๓. แล้วอาหารออกมาจาก
หลอดอาหาร กระเพาะ
ร่างกายทางไหน
อาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่
- ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียน
ทวารหนัก)
เข้าสู่ เรื่อง ความหมายของ
๒. อวัยวะเหล่านั้นทาอะไรกับ
ระบบย่อยอาหาร การย่อย
อาหารที่ทานเข้าไป
อาหารของปากและฟัน
(แนวคาตอบ : ย่อยอาหาร)

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
ลาดับ
ที่

๓.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. แล้วอาหารออกมาจากร่างกาย
ทางไหน
(แนวคาตอบ : ทวารหนัก)
- นักเรียนศึกษาเรือ่ งความหมาย
ของระบบย่อยอาหาร การย่อย
อาหาร ของปากและฟัน
๑๐ - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม - นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน - สื่อ
- แบบ
นาที “คนเก่งติดดาว”
ทากิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
PowerPoint บันทึก
- ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
- นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- อุปกรณ์
การตอบ
“หลักจากนักเรียน ได้เรียนรู้
๑. อาหารเข้าสู่ระบบย่อย
กิจกรรม “คน คาถาม
เรื่องระบบย่อยอาหารเบื้องต้น
อาหารที่อวัยวะใดเป็นที่
เก่งติดดาว”
กิจกรรม
กิจกรรมต่อไปนี้นักเรียนจะได้นา
แรก (แนวคาตอบ : ปาก
“คนเก่ง
ความรู้นั้นมาใช้ในการทา
และฟัน)
ติดดาว”
กิจกรรม นักเรียนพร้อมจะสนุก
๒. ฟันมีหน้าทีอ่ ย่างไรในระบบ
กับกิจกรรมรึยงั คะ”
ย่อยอาหาร (แนวคาตอบ :
- ครูอ่านคาถามต่อไปนี้
บดเคี้ยวอาหาร)
๑. อาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหาร
ที่อวัยวะใดเป็นที่แรก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๔.

๒. เห็นความสาคัญ
ของระบบย่อย
อาหาร (A)

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๙
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒. ฟันมีหน้าทีอ่ ย่างไรในระบบ
ย่อยอาหาร
๓. น้าลายมีหน้าที่ใดในระบบ
ย่อยอาหาร
๔. แป้งถูกย่อยเบื้องต้น
ในอวัยวะใด
๕. ลิ้นมีส่วนช่วยในการย่อย
อาหารอย่างไร

๕ ครูตั้งประเด็นคาถามจากประเด็น
นาที การเรียนรู้ที่ได้จาก คาถามใน
กิจกรรม “คนเก่งติดดาว”

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๓. น้าลายมีหน้าที่ใดในระบบ
ย่อยอาหาร (แนวคาตอบ :
ย่อยแป้งให้เป็นน้าตาล)
๔. แป้งถูกย่อยเบื้องต้นใน
อวัยวะใด (แนวคาตอบ :
ปาก)
๕. ลิ้นมีส่วนช่วยในการย่อย
อาหารอย่างไร (แนว
คาตอบ : คลุกเคล้าอาหาร
กับน้าลาย)
นักเรียนสรุปบทเรียนจาก
- สื่อ
- แบบ
กิจกรรมที่นักเรียนตอบคาถามใน PowerPoint สังเกต
ประเด็น ระบบการย่อยอาหาร
พฤติกรรม
ของปากและฟันลงในสมุดบันทึก

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๑)
๒. ข้าวสวย
๓. อุปกรณ์กิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. การตอบคาถาม

๒. ความมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถตอบ
สามารถตอบ
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง คาถามได้ถูกต้อง คาถามได้ถูกต้อง
๔ ข้อขึ้นไป
๓ ข้อขึ้นไป
๒ ข้อขึ้นไป
นักเรียนทุกคน นักเรียนในกลุม่ นักเรียนในกลุม่
ในกลุ่มมีส่วน
มีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมใน
ร่วมในการตอบ การตอบคาถาม การตอบคาถาม
คาถาม
จานวน ๓ คน จานวน ๒ คน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๗-๘ คะแนน
คะแนน ๕-๖ คะแนน
คะแนน ๓-๔ คะแนน
คะแนน ๑-๒ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง
๑ ข้อขึ้นไป
นักเรียนในกลุม่
มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
จานวน ๑ คน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างสื่อ กิจกรรมคนเก่งติดดาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๑)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คนเก่งติดดาว
กลุ่มที่

คะแนน

** คุณครูอาจปรับใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด
*** การให้คะแนนคุณครูอาจเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น สติ๊กเกอร์รูปดาว หรือการวาดภาพดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบย่อยอาหารมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้
เล็ก ล าไส้ใหญ่เป็นขั้นตอนของระบบย่อยอาหาร ฉะนั้นจึ งควรรู้ระบบการท างาน เพื่อให้ร่างกายท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายหน้าที่ของระบบการย่อยอาหารของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก และลาไส้ใหญ่ได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของระบบย่อยอาหาร
๔. สาระการเรียนรู้
- อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบการย่อยอาหาร (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนา
๑๐ นาที - ครูถามสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ - นักเรียนทบทวนบทเรียนจาก
- สื่อ
จากสัปดาห์ที่ผา่ นมา
สัปดาห์ที่ผ่านมา
PowerPoint
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียน
- นักเรียนมีเวลากลุม่ ละ ๑ นาที
- ภาพบัตรคา
กลุ่มละ ๑ แผ่น โดยตั้งคาถาม ในการวาดรูปเพื่อตอบคาถาม
ว่า นักเรียนคิดว่าอาหารของ
(แนวคาตอบ : ปาก หลอดอาหาร
เราเดินทางผ่านอวัยวะใดบ้าง
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้
- ครูร่วมกับนักเรียนสรุปข้อมูล
ใหญ่)
จากคาตอบของนักเรียนเพื่อ - ตัวแทนนักเรียนนาเสนอคาตอบ
เชื่อมโยงบทเรียน
ของตนเอง
๒. ๑. อธิบายหน้าที่ของ
ขั้นสอน
๒๕ นาที - ครูความรู้จากสื่อ PowerPoint - นักเรียนศึกษาการทางานระบบ - สื่อ
ระบบการย่อยอาหาร
เรื่อง การทางานระบบการย่อย การย่อยอาหารของอวัยวะที่
PowerPoint
ของหลอดอาหาร
อาหารของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องจากสื่อ PowerPoint
กระเพาะอาหาร ลาไส้
เล็ก และลาไส้ใหญ่ได้

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
บันทึก
การตอบ
คาถาม
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๓.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

๑๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑๐ นาที - ครูแจกใบงานที่ ๑ พร้อม
อธิบายวิธีการทา
- ครูเริ่มกิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
โดยทบทวนกติกาและคะแนน
สะสมจากสัปดาห์ที่แล้ว
- ครูอ่านคาถาม จานวน ๕ ข้อ
โดยให้เวลาในการตอบคาถาม
นักเรียน ข้อละ ๑ นาที
- ให้นักเรียนเรียงลาดับระบบ
ย่อยอาหารในอวัยวะต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง ดังนี้
๑. ในปากมีการย่อย
สารอาหารใด
๒. กระเพาะอาหาร
ทาหน้าที่อย่างไร

- นักเรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ ทาใบงาน
ที่ ๑
- ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
การวิเคราะห์ใบงานของกลุ่ม
- นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ ๔ คน
โดยเป็นกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว
เพื่อทากิจกรรม “คนเก่งติด
ดาว” แบบสะสมคะแนน
ต่อเนื่องกัน
- นักเรียนตัวแทนรับกระดาน
สาหรับเขียนตอบคาถาม
พร้อมอุปกรณ์
- นักเรียนตัง้ ใจฟังคาถาม มีเวลา
ข้อละ ๑ นาที

สื่อการเรียนรู้

- อุปกรณ์
กิจกรรม
“คนเก่งติด
ดาว”

ประเมิน
การเรียนรู้
“คนเก่งติด
ดาว”

๑๖
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. การย่อยอาหารสิ้นสุด
- ให้นักเรียนเรียงลาดับระบบ
ที่อวัยวะใด
ย่อยอาหารในอวัยวะต่าง ๆ
๔. การทางานของระบบ
อย่างถูกต้อง (แนวคาตอบ :
ย่อยอาหารที่ลาไส้ใหญ่
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ
เป็นอย่างไร
อาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่
ครูเฉลย พร้อมอธิบายคาตอบ
ทวารหนัก)
และสรุปคะแนน พร้อมกับ
๑. ในปากมีการย่อยสารอาหารใด
นักเรียน
(แนวคาตอบ : แป้ง
คาร์โบไฮเดรต)
๒. กระเพาะอาหารทาหน้าที่
อย่างไร (แนวคาตอบ : รับ
อาหารจากหลอดอาหาร ย่อย
โปรตีน ย่อยอาหารให้มีขนาด
เล็กลง ดูดซึมยาและ
แอลกอฮอล์)
๓. การย่อยอาหารสิ้นสุดที่อวัยวะ
ใด (แนวคาตอบ : ลาไส้เล็ก)
๔. การทางานของระบบย่อย
อาหารที่ลาไส้ใหญ่เป็นอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๔.

๒. เห็นความสาคัญ
ของระบบย่อยอาหาร

ขั้นสรุป

๕ นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(แนวคาตอบ : ดูดซับน้า เกลือ
แร่ และวิตามิน)
- ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุป
- นักเรียน สรุปเรื่อง ระบบการย่อย - สือ่
บทเรียนหลังจากจบกิจกรรม
อาหารของลิ้น คอหอย
PowerPoint
“คนเก่งติดดาว”
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่

๑๗
ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
๒. อุปกรณ์กิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. การตอบคาถาม

๒. ความมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถตอบ
สามารถตอบ
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง คาถามได้ถูกต้อง คาถามได้ถูกต้อง
๔ ข้อขึ้นไป
๓ ข้อขึ้นไป
๒ ข้อขึ้นไป
นักเรียนทุกคนใน นักเรียนในกลุม่ นักเรียนในกลุม่
กลุ่มมีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม การตอบคาถาม การตอบคาถาม
จานวน ๓ คน จานวน ๒ คน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
สามารถตอบ
คาถามได้ถูกต้อง
๑ ข้อขึ้นไป
นักเรียนในกลุม่
มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
จานวน ๑ คน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างสื่อ กิจกรรมคนเก่งติดดาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คนเก่งติดดาว
กลุ่มที่

คะแนน

** คุณครูอาจปรับใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด
*** การให้คะแนนคุณครูอาจเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น สติ๊กเกอร์รูปดาว หรือการวาดภาพดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๑

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การย่อยอาหารของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการย่อยอาหาร แล้วตอบค าถามในใบงานของ ตนเอง
โดยเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง ให้สัมพันธ์กับภาพ
อวัยวะนี้คือ.............................
ทาหน้าที่
.................................................
.................................................
อวัยวะนี้คือ.............................
ทาหน้าที่
.................................................
.................................................

อวัยวะนี้คือ.............................
ทาหน้าที่
.................................................
.................................................
อวัยวะนี้คือ.............................
ทาหน้าที่
.................................................
.................................................
อวัยวะนี้คือ.............................
ทาหน้าที่
.................................................
.................................................

ขอขอบคุณภาพจาก : Pixabay,
sites.google.com/site/kobclassroom

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ................................ เลขที่ ...................

๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง การย่อยอาหารของฉัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (๒)
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการย่อยอาหาร แล้วตอบค าถามในใบงานของตนเอง
โดยเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง ให้สัมพันธ์กับภาพ
อวัยวะนี้คือ ปากและฟัน
ทาหน้าที่ รับอาหาร ฟัน : บดเคี้ยว
ตัดฉีกให้อาหารชิ้นเล็ก อ่อนนุ่ม
ย่อยอาหารประเภทแป้งครั้งแรก
อวัยวะนี้คือ หลอดอาหาร
ทาหน้าที่ เป็นทางผ่านและบีบรัด
อาหารอาหารสู่กระเพาะอาหาร

อวัยวะนี้คือ กระเพาะอาหาร
ทาหน้าที่ ย่อยอาหาร โปรตีน

อวัยวะนี้คือ ลาไส้เล็ก
ทาหน้าที่
๑. ย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน
๒. ดูดซึมอาหารสู่ร่างกายไปกับเลือด
และน้าเหลือง
อวัยวะนี้คือ ลาไส้ใหญ่
ทาหน้าที่ ดูดซับน้า เกลือแร่และ
วิตามินจากกากอาหาร รวบรวมกาก
อาหารเพื่อขับถ่ายเป็นอุจจาระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ระบบขับถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบขับถ่ายเป็นกระบวนการที่ทางานสืบเนื่องจากระบบย่อยอาหาร เป็นระบบที่ปรับสมดุลให้ร่างกาย
โดยระบบขับถ่ายที่จะเรียนรู้ในบทเรียนนี้ ได้แก่ การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งนักเรียนควรเรียนรู้ระบบ
การทางาน เพื่อที่จะสามารถดูแลระบบขับถ่ายให้ทางานได้อย่างสมบูรณ์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
ระบุหน้าที่การทางานของระบบขับถ่าย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของระบบขับถ่าย
๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ การขับถ่ายปัสสาวะ
๔.๒ การขับถ่ายอุจจาระ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ระบบขับถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชัว่ โมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.

๒.

๓.

ขั้นนา

๑. ระบุ
หน้าที่
การทางาน
ของระบบ
ขับถ่าย

ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

๑๐ นาที - ครูนาผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล้ กล้วย - นักเรียนดูผลไม้ แล้วตอบคาถาม
ส้ม หรือผลไม้ที่หาซื้อได้ง่าย มาให้
ตามความคิดของตนเอง “นักเรียน
นักเรียนดู แล้วสอบถามว่า
ชอบผลไม้ชนิดใด แล้วเมื่อเราทาน
- “นักเรียนชอบผลไม้ชนิดใด แล้วเมื่อ
เข้าไปแล้ว ผลไม้จะไปที่อวัยวะใด”
เราทานเข้าไปแล้ว ผลไม้จะไปที่
(แนวคาตอบ : ถูกย่อยแล้วถูก
อวัยวะใด”
ขับถ่ายออกมา)
๒๕ นาที - จากคาตอบในขั้นนา ครูเชื่อมโยงเข้าสู่ - นักเรียนอภิปรายร่วมกับครู เรื่อง
บทเรียน เรื่องระบบขับถ่าย แบ่งเป็น
ระบบขับถ่าย
การขับถ่ายอุจจาระ และการขับถ่าย
ปัสสาวะ

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint
- ผลไม้

- สื่อ
PowerPoint

๑๐ นาที - ครูเริ่มกิจกรรม “คนเก่งติดดาว” โดย - นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ ๔ คน - - อุปกรณ์
ทบทวนกติกาและคะแนนสะสมจาก
โดยเป็นกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว กิจกรรม
สัปดาห์ที่แล้ว
เพื่อทากิจกรรม “คนเก่งติดดาว” “คนเก่งติดดาว”
แบบสะสมคะแนนต่อเนื่องกัน

- แบบ
บันทึก
การตอบ
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด
ที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๒๕
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

- ครูอ่านคาถาม จานวน ๕ ข้อ โดยให้ - นักเรียนตัวแทนรับกระดานสาหรับ
เวลาในการตอบคาถามนักเรียน ข้อละ
เขียนตอบคาถามพร้อมอุปกรณ์
๑ นาที
- นักเรียนตัง้ ใจฟังคาถาม มีเวลา
๑. สิ่งที่ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระคือ ข้อละ ๑ นาที
อะไร
๑. สิ่งที่ขบั ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ
๒. อุจจาระขับถ่ายออกมาจากอวัยวะใด
คืออะไร (แนวคาตอบ : กาก
๓. ปัสสาวะประกอบด้วยอะไรบ้าง
อาหาร)
๔. ไต มีหน้าตาคล้ายสิ่งใด
๒. อุจจาระขับถ่ายออกมาจาก
๕. ไต กรองของเสียออกจากสิ่งใด
อวัยวะใด (แนวคาตอบ : ทวารหนัก)
๓. ปัสสาวะประกอบด้วยอะไรบ้าง
(แนวคาตอบ : น้า ยูเรีย น้าตาล
โซเดียม คลอรีน)
๔. ไต มีหน้าตาคล้ายสิ่งใด
(แนวคาตอบ : เมล็ดถั่วแดง)
๕. ไต กรองของเสียออกจากสิ่งใด
(แนวคาตอบ : เลือด)

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรม
“คนเก่ง
ติดดาว”

๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ลาดับ จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด
ที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
๔.

๒. เห็น
ความสาคัญ
ของระบบ
ขับถ่าย

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๕ นาที - ครูตั้งคาถาม
๑. “หากร่างกายไม่มีระบบขับถ่าย
จะเกิดอะไรขึ้น”
๒. “อาการใดที่บอกว่าระบบขับถ่าย
ทางานไม่ด”ี
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- - สื่อ
เพื่อสรุปบทเรียน
PowerPoint
๑. “หากร่างกายไม่มีระบบขับถ่าย
จะเกิดอะไรขึ้น” (แนวคาตอบ : เกิด
การสะสมของเสียภายในร่างกาย)
๒. “อาการใดที่บอกว่าระบบขับถ่าย
ทางานไม่ด”ี (แนวคาตอบ : ท้องผูก
ท้องเสีย ปัสสาวะเป็นเลือด)

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๗

๘. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง ระบบขับถ่าย
๒) อุปกรณ์กิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. การตอบคาถาม
๒. ความมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง ๔ ข้อขึน้ ไป ถูกต้อง ๓ ข้อขึน้ ไป ถูกต้อง ๒ ข้อขึน้ ไป
นักเรียนทุกคน
นักเรียนในกลุม่
นักเรียนในกลุม่
ในกลุ่มมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมใน
ในการตอบคาถาม การตอบคาถาม
การตอบคาถาม
จานวน ๓ คน
จานวน ๒ คน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง ๑ ข้อขึน้ ไป
นักเรียนในกลุม่
มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
จานวน ๑ คน

๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๙

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างสื่อ กิจกรรมคนเก่งติดดาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ระบบขับถ่าย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คนเก่งติดดาว
กลุ่มที่

คะแนน

** คุณครูอาจปรับใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด
*** การให้คะแนนคุณครูอาจเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น สติ๊กเกอร์รูปดาว หรือการวาดภาพดาว

๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบขับถ่ายมีการขับถ่ายของเสียออกมาจากร่างกายหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การขับถ่ายของเสียจากผิวหนังออกมาในรูปของเหงื่อ ดังนั้นการเรียนรู้สาเหตุและ
ที่มาของการขับถ่ายของเสียในรูปแบบดังกล่าว ทาให้มีวิธีดูแลตนเองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ
ในร่างกาย เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยด้านร่างกาย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการขับถ่ายของเสียจากผิวหนัง ออกมาในรูปของเหงื่อ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออกได้อย่างถูกต้อง
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ประโยชน์ของการดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออก
๔. สาระการเรียนรู้
- การขับของเสียจากผิวหนัง ออกมาในรูปของเหงื่อ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

๓๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การเดินทางของอาหาร จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

ขั้นนา

๑๐ นาที - ครูนาภาพให้นักเรียนดู จานวน ๕
ภาพ (ภาพบุคคลทากิจกรรมต่าง ๆ
ทาให้ร่างกายมีเหงื่อออก)
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันว่า
นักเรียนคิดว่าเหงือ่ เกิดจากอะไร

- นักเรียนดูภาพ จานวน ๕ ภาพ
(ภาพบุคคลทากิจกรรมต่าง ๆ ทา
ให้ร่างกายมีเหงื่อออก)
- นักเรียนและครูสนทนาร่วมกัน
ว่า นักเรียนคิดว่าเหงื่อเกิดจาก
อะไร
- นักเรียนซักถาม แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ในระหว่างที่ครู
อธิบายเพิ่มเติม

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

๒.

๑. อธิบาย
การขับของเสีย
จากผิวหนังออก
มาในรูปของ
เหงื่อ

ขั้นสอน

๒๕ นาที

๓.

๒. ดูแลตนเอง
เมื่อเหงื่อออกได้
อย่างถูกต้อง

ขั้นปฏิบัติ

๑๐ นาที - ครูเริม่ กิจกรรม “คนเก่ง ติดดาว”
- นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ ๔ คน - อุปกรณ์
- แบบ
โดยทบทวนกติกาและคะแนนสะสมจาก โดยเป็นกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว กิจกรรม
บันทึกการ
สัปดาห์ที่แล้ว
“คนเก่งติดดาว” ตอบ

- ครูบันทึกคาตอบของนักเรียนไว้บน
กระดาน
- ครูเชือ่ มโยงคาตอบของนักเรียน เข้าสู่
การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของ
เหงื่อ

- สื่อ
Powerpoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๓๒
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
- ครูอ่านคาถาม จานวน ๕ ข้อ โดยให้
เวลาในการตอบคาถามนักเรียน ข้อละ
๑ นาที
๑. ส่วนประกอบของเหงื่อมีอะไรบ้าง
๒. การขับเหงื่อออกจากร่างกาย
มีประโยชน์อะไร
๓. การขับของเสียออกจากผิวมากหรือ
น้อยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
๔. ต่อมเหงื่ออยู่ที่ชั้นใดของผิวหนัง
๕. เมื่อเหงื่อออกเราจะดูแลร่างกาย
ได้อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
เพื่อทากิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
แบบสะสมคะแนนต่อเนือ่ งกัน
- นักเรียนตัวแทนรับกระดาน
สาหรับเขียนตอบคาถามพร้อม
อุปกรณ์
- นักเรียนตัง้ ใจฟังคาถาม
มีเวลาข้อละ ๑ นาที
๑. ส่วนประกอบของเหงื่อมี
อะไรบ้าง (แนวคาตอบ : นา้ เกลือ
และยูเรีย)
๒. การขับเหงื่อออกจากร่างกายมี
ประโยชน์อะไร (แนวคาตอบ :
ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย)
๓. การขับของเสียออกจากผิวมาก
หรือน้อยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
(แนวคาตอบ : การปฏิบัติ
กิจกรรมทางกาย อุณหภูมิของ
อากาศ อารมณ์)

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้
คาถาม
กิจกรรม
“คนเก่ง
ติดดาว”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๔.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็น
ประโยชน์ของ
การดูแลตนเอง
เมื่อเหงื่อออก

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๓๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

๔. ต่อมเหงื่ออยู่ที่ชั้นใดของผิวหนัง
(แนวคาตอบ : หนังกาพร้า)
๕. เมื่อเหงื่อออกเราจะดูแล
ร่างกายได้อย่างไร (แนวคาตอบ :
อาบน้าทาความสะอาดร่างกาย)
๕ นาที - ครูและนักเรียนสรุปผลการทากิจกรรม - นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- สื่อ
“คนเก่งติดดาว” ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง “เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแล
PowerPoint
- ครูตั้งคาถาม “เพราะเหตุใดเราจึงต้อง ตนเองเมื่อเหงื่อออก”
ดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออก”
เป็นการสรุปบทเรียน

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ
๒) อุปกรณ์กิจกรรม “คนเก่งติดดาว”
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
๑. การตอบคาถาม
๒. ความมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗-๘
๕-๖
๓-๔
๑-๒

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง ๔ ข้อขึ้นไป ถูกต้อง ๓ ข้อขึ้นไป ถูกต้อง ๒ ข้อขึ้นไป
นักเรียนทุกคน
นักเรียนในกลุ่ม
นักเรียนในกลุม่
ในกลุ่มมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมใน
มีส่วนร่วมใน
ในการตอบคาถาม การตอบคาถาม
การตอบคาถาม
จานวน ๓ คน
จานวน ๒ คน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง ๑ ข้อขึ้นไป
นักเรียนในกลุม่
มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
จานวน ๑ คน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างสื่อ กิจกรรมคนเก่งติดดาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คนเก่งติดดาว
กลุ่มที่

คะแนน

** คุณครูอาจปรับใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด
*** การให้คะแนนคุณครูอาจเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสม เช่น สติ๊กเกอร์รูปดาว หรือการวาดภาพดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบย่อยอาหารที่ดี คือการที่อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน ฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจส่งผลให้
ระบบย่อยอาหาร เกิดความผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นควรหันมาดูแลระบบย่อยอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความผิดปกติใน
ระบบย่อยอาหารได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทางานตามปกติได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ดูแลระบบย่อยอาหารของตนเองให้ทางานตามปกติได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการดูแลระบบย่อยอาหาร
๔. สาระการเรียนรู้
- วิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทางานตามปกติ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๓๘

ลาดับ
ที่
๑.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชัว่ โมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑๐ นาที - ครูตั้งคาถามเป็นรูปแบบคาถาม
ต่อเนื่อง
๑. ในตอนเช้านักเรียนทานข้าวเช้า
มาหรือไม่
๒. หากไม่ทานจะส่งผลหรือไม่
๓. นักเรียนจาได้หรือไม่ ข้าวเช้าของ
นักเรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนดูภาพ
๑. ภาพสเต็ก
๒. ภาพข้าวผัด
๓. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
๔. ภาพขนมปังไส้กรอก
- ครูสุ่มถามนักเรียนว่า
๑. “นักเรียนจะเลือกเมนูไหน เพราะ
อะไร”

- นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- สื่อ
๑. ในตอนเช้านักเรียนทานข้าว PowerPoint
เช้ามาหรือไม่
๒. หากไม่ทานจะส่งผลหรือไม่
๓. นักเรียนจาได้หรือไม่ ข้าวเช้า
ของนักเรียนประกอบด้วย
อะไรบ้าง
๔. นักเรียนคิดว่าเมนูไหนส่งผลดี
กับระบบย่อยอาหาร เพราะ
อะไร(แนวคาตอบ : ข้าวผัด
เพราะมีสารอาหารครบ ๕ หมู่
และมีผักช่วยในระบบย่อย
อาหาร)

ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒.

๑. อธิบายวิธี
ดูแลระบบย่อย
อาหารให้ทางาน
ตามปกติได้

ขั้นสอน

๓.

๒. ดูแลระบบ
ย่อยอาหารของ
ตนเองให้ทางาน
ตามปกติได้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

๓๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๒. นักเรียนคิดว่าเมนูไหนส่งผลดีกบั
ระบบย่อยอาหารเพราะอะไร
- ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
๒๕ นาที - ครูแจกกระดาษ กลุ่มละ ๑ แผ่น
- ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ
๑ นาที คิดวิธีดูแลระบบย่อยอาหารของ
กลุ่มตนเอง
- ครูอธิบายเพิ่มเติมจากคาตอบของ
นักเรียนในเรือ่ งของการดูแลระบบย่อย
อาหาร

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนรับกระดาษ กลุ่มละ ๑ - สื่อ
แผ่น
PowerPoint
- นักเรียนแต่ละกลุม่ คิดวิธดี แู ล
ระบบย่อยอาหารของกลุ่มตนเอง
- นักเรียนซักถาม แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ในช่วงที่ครูอธิบายเพิ่มเติม
จากคาตอบของนักเรียนในเรื่อง
ของการดูแลระบบย่อยอาหาร
๑๐ นาที - ครูจัดกิจกรรมเกมบิงโก วิธีการดูแล
- นักเรียนตีตาราง ๓  ๓
ระบบย่อยอาหาร กติกาคือให้นักเรียนตี - นักเรียนนาคาทีเ่ ป็นวิธกี ารดูแล
ตาราง ๓  ๓ จะได้ทั้งหมด ๙ ช่อง
ระบบย่อยอาหารเติมลงตาราง
- ครูแสดงข้อความในสื่อ PowerPoint บิงโก โดยเติมช่องใดก่อนก็ได้
๑. กินอาหารครบ ๓ มื้อ (✓)
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการ
๒. กินอาหารรสจัด
บิงโก
๓. กินอาหารตรงเวลา (✓)

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๔๐
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
๔. กินอาหารหลากหลาย (✓)
๕. กินอาหารสุกสะอาด (✓)
๖. ออกกาลังกาย (✓)
๗. ไม่เครียด (✓)
๘. เคี้ยวให้ละเอียด (✓)
๙. ดื่มน้ามาก ๆ (✓)
๑๐. รักษาฟันให้แข็งแรง (✓)
๑๑. ดื่มแอลกอฮอล์
๑๒. ดื่มน้าอัดลม
- ให้นักเรียนนาคาที่เป็นการดูแลรักษา
ระบบย่อยอาหารไปเติมลงในช่องบิงโก
โดยที่ไม่จาเป็นต้องเรียงตามช่อง
สามารถนาคาไหนใส่ตรงไหนก็ได้
- ครูนาคาที่ถูกต้องทั้ง ๙ คา ทาเป็น
ฉลาก และจับมาทีละ ๑ คา ใครบิงโก
ก่อน ๕ คนแรกเป็นผู้ชนะ

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๔.

๒. เห็นประโยชน์
ของการดูแล
ระบบย่อยอาหาร

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๔๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

๕ นาที - ครูสรุปบทเรียนจากกิจกรรม

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนและครูสรุปบทเรียนจาก - สื่อ
PowerPoint
กิจกรรม

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑. ความถูกต้องของ ตรงตามเนื้อหาที่
เนื้อหา
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
๒. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ไม่เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต มี
รายละเอียด
สมบูรณ์
๓. ความสวยงาม
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒ คะแนน
๗-๙ คะแนน
๔-๖ คะแนน
๑-๓ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ดัดแปลง
ปรับปรุงดัดแปลง
แปลกใหม่
เล็กน้อยจาก
คล้ายตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียด
ค่อนข้างสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพ แต่ไม่
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
ระบายสี
เนื้อหา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมาก
กว่า ๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่
ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๔๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบขั บ ถ่ า ยที ่ ด ี คื อ การที ่ อ วั ย วะต่ า ง ๆ ในระบบขั บ ถ่ า ย สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ
และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ตามปกติ ฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจส่งผลให้ระบบขับถ่าย
เกิดความผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ดังนั้น การดูแลระบบขับถ่าย เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความผิดปกติในขับถ่ายของเสียออกจาก
ร่างกาย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ดูแลระบบขับถ่ายของตนเองให้ทางานตามปกติ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบขับถ่าย
๔. สาระการเรียนรู้
- วิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่
๑.

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชัว่ โมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑๐ - ครูตั้งคาถามนักเรียน
- นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- สื่อ
นาที “เมื่ออาหารเราเข้าไปในร่างกาย
“เมื่ออาหารเราเข้าไปในร่างกาย PowerPoint
แล้วอาหารหายไปไหน แล้วอาหาร
แล้วอาหารหายไปไหน
ออกมาทางไหน เราเรียกกระบวนการ แล้วอาหารออกมาทางไหน
ทั้งหมดนี้ว่าอะไร”
เราเรียกกระบวนการทัง้ หมดนี้ว่า
- ครูตั้งคาถามนักเรียน
อะไร”
“แล้วนักเรียนรู้หรือไม่ ว่าเมื่อเราไม่
(แนวคาตอบ : อาหารเข้าสู่
ดูแลระบบขับถ่ายของเราจะเกิดอะไร
ร่างกาย ผ่านกระบวนการย่อย
ขึ้น”
อาหารแล้วขับถ่ายออกมาทาง
- ครูทากิจกรรม “อุจจาระพยากรณ์”
ทวารหนัก เรียกว่าระบบย่อย
- ครูให้นักเรียนสารวจตนเอง
อาหารและระบบขับถ่าย)
โดยนึกถึงภาพอุจจาระของตนเอง
- นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
ครั้งล่าสุดที่จาได้
“แล้วนักเรียนรู้หรือไม่ ว่าเมื่อเรา
- คาถามข้อที่ ๑ ลักษณะของอุจจาระ
ไม่ดูแลระบบขับถ่ายของเราจะ
เป็นอย่างไร (แนวคาตอบ :
เกิดอะไรขึ้น”

๔๕

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๔๖
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

- เหมือนกล้วยเรียบและลื่น
(แนวคาตอบ : ท้องผูก ท้องเสีย
- เหมือนถั่วแข็งแยกเป็นก้อนเล็ก ๆ
ขับถ่ายไม่ปกติ)
เหลวเป็นน้า ลื่นแต่ติดชักโครก)
- นักเรียนทากิจกรรม “อุจจาระ
- คาถามที่ ๒ สีเป็นอย่างไร
พยากรณ์”
(แนวคาตอบ : น้าตาล แดง ดา ขาว - นักเรียนสารวจตนเอง โดยนึกถึง
เหลือง เขียว)
ภาพอุจจาระของตนเองครั้งล่าสุด
- ครูเฉลยลักษณะของอุจจาระที่บ่งบอก ที่จาได้
ถึงสุขภาพ
- คาถามข้อที่ ๑ ลักษณะของ
อุจจาระเป็นอย่างไร
(แนวคาตอบ : เหมือนกล้วยเรียบ
และลื่น เหมือนถั่วแข็งแยกเป็น
ก้อนเล็ก ๆ เหลวเป็นน้า ลื่นแต่
ติดชักโครก)
- คาถามที่ ๒ สีเป็นอย่างไร
(แนวคาตอบ : น้าตาล แดง ดา
ขาว เหลือง เขียว)
- นักเรียนดูเฉลยลักษณะของ
อุจจาระที่บ่งบอกถึงสุขภาพ

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

๒.

๑. อธิบายวิธี
ดูแลระบบ
ขับถ่ายให้ทางาน
ตาม ปกติได้

ขั้นสอน

๓.

๒. ดูแลระบบ
ขับถ่ายของ
ตนเองให้ทางาน
ตามปกติได้

ขั้นปฏิบัติ

๔๗
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๒๐ - ครูทบทวนจากกิจกรรมอุจจาระ
นาที พยากรณ์ และตัง้ คาถาม “นักเรียนคิดว่า
ถ้าระบบขับถ่ายทางานไม่เป็นปกติจะ
เกิดผลเสียอะไร และเราจะมีวิธีการ
ดูแลระบบขับถ่ายอย่างไรให้ทางาน
เป็นปกติ”
- จากคาตอบของนักเรียน ครูอธิบาย
เพิ่มเติมถึงวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้
ทางานตามปกติ
๑๐ - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ๔ คน เพื่อทา
นาที กิจกรรม
- ครูอ่านวิธีดูแลระบบขับถ่าย ทีละ ๑ ข้อ
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันวิเคราะห์วา่
เป็นวิธีที่ถูกหรือผิด มีเวลาข้อละ
๑๐ วินาที แล้วยกป้ายคาตอบ
เครื่องหมายถูกหรือผิด
- นักเรียนและครูสรุปกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- นักเรียนตอบคาถาม จากกิจกรรม - สื่อ
อุจจาระพยากรณ์ นักเรียนคิดว่า PowerPoint
ถ้าระบบขับถ่ายทางานไม่เป็น
ปกติจะเกิดผลเสียอะไรและเรา
จะมีวิธีการดูแลระบบขับถ่าย
อย่างไรให้ทางานเป็นปกติ
- นักเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างครูอธิบาย

แบบสังเกต
พฤติกรรม

- นักเรียนเริม่ ทากิจกรรม True
or False นักเรียนฟังวิธีดูแล
ระบบขับถ่าย ทีละ ๑ ข้อ
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือผิด
มีเวลาข้อละ ๑๐ วินาที แล้วยก
ป้ายคาตอบ เครื่องหมาย
ถูกหรือผิด

แบบสังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

๔๘
ลาดับ
ที่

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็นประโยชน์
ของการดูแล
ระบบขับถ่าย

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- นักเรียนทุกคนและครูสรุป
กิจกรรมร่วมกัน
๑๐ - ครูอธิบายวิธีทาแบบทดสอบหลังเรียน - นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน - สื่อ
นาที - ครูและนักเรียนเฉลยแบบทดสอบ
- นักเรียนและครูเฉลย
PowerPoint
หลังเรียนร่วมกัน
แบบทดสอบหลังเรียนร่วมกัน

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
ประเมิน
การตอบ
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๔๙

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้
ประเด็น กระชับ ประเด็น กระชับ ประเด็น
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน อธิบาย ครบถ้วน
ครบถ้วน
รายละเอียดชัดเจน
๒. ความถูกต้องตาม ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง
จุดประสงค์
ตามจุดประสงค์
ตามจุดประสงค์
ตามจุดประสงค์
ตามจุดประสงค์
ครบถ้วน อธิบาย ครบถ้วน
บางส่วน
แต่ไม่ทั้งหมด
ชัดเจน
๓. ความกระตือรือร้น กระตือรือร้น
กระตือรือร้น
กระตือรือร้น
กระตือรือร้น
ในการตอบคาถาม ในการตอบคาถาม ในการตอบคาถาม ในการตอบคาถาม
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
บางครั้ง
ให้ความสนใจใน ให้ความสนใจ
ทุก ๆ คาถาม
ในบางคาถาม
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐-๑๒
๗-๙
๔-๖
๑-๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๑

ใบงานที่ ๑ กิจกรรม True or False
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ✓ หรือ  เมื่อฟังคาถามจบ ทาภายใน ๑๐ วินาที
คาถาม
๑) การทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานหนักขึ้น
๒) ผู้ป่วยที่มีไข้สูง จะต้องดื่มน้ามาก ๆ เพื่อรักษาความสมดุลระบบขับถ่าย
๓) ความวิตกกังวลจะทาให้มีอาการท้องเสีย
๔) ผลไม้ที่ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ได้แก่ มะละกอสุก-ดิบ กล้วยนา้ ว้าสุก-ดิบ
๕) เมื่อขับถ่ายไม่ปกติ ควรทานยาถ่ายเป็นประจา
๖) ดื่มน้าให้มากอย่างน้อยวันละ ๘-๑๐ แก้ว ช่วยระบบขับถ่ายให้ปกติ
๗) การใช้ยาปฏิชีวนะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานเป็นปกติ
๘) ควรสร้างนิสัยการขับถ่ายอย่างสม่าเสมอ
๙) วัยรุ่นควรหมั่นออกกาลังกายสม่าเสมอเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติ
๑๐) ดื่มน้าเย็น ๑ แก้ว ตอนตื่นนอนใหม่ เพื่อช่วยทาให้ต่อมเหงื่อขยายตัว

ชื่อ

ชั้น

เลขที่

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๑ กิจกรรม True or False
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ✓ หรือ  เมื่อฟังคาถามจบ ทาภายใน ๑๐ วินาที
คาถาม
๑) การทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานหนักขึ้น
๒) ผู้ป่วยที่มีไข้สูง จะต้องดื่มน้ามาก ๆ เพื่อรักษาความสมดุลระบบขับถ่าย
๓) ความวิตกกังวลจะทาให้มีอาการท้องเสีย
๔) ผลไม้ที่ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ได้แก่ มะละกอสุก-ดิบ กล้วยนา้ ว้าสุก-ดิบ
๕) เมื่อขับถ่ายไม่ปกติ ควรทานยาถ่ายเป็นประจา
๖) ดื่มน้าให้มากอย่างน้อยวันละ ๘-๑๐ แก้ว ช่วยระบบขับถ่ายให้ปกติ
๗) การใช้ยาปฏิชีวนะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานเป็นปกติ
๘) ควรสร้างนิสัยการขับถ่ายอย่างสม่าเสมอ
๙) วัยรุ่นควรหมั่นออกกาลังกายสม่าเสมอเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติ
๑๐) ดื่มน้าเย็น ๑ แก้ว ตอนตื่นนอนใหม่ เพื่อช่วยทาให้ต่อมเหงื่อขยายตัว
แบบเฉลยคาตอบ (True or Flse)
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

✓




✓





ข้อ
๖
๗
๘
๙
๑๐

✓



✓


✓
✓



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๓

สื่อสาหรับครู
ภาพ ใช้ในกิจกรรม อุจจาระพยากรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่าย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ป.๕/๑ อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการจึงจ าเป็นต้ องรู้
วิธีการดูแลอย่างถูกต้อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการ
- อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของตนเองให้ทางานตามปกติ
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ ระบบย่อยอาหาร
๔.๒ ระบบขับถ่าย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

๕๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชัว่ โมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๑. อธิบาย
ความสาคัญของ
ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
ที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ

ขั้นนา

๑๐
นาที

๒.

๒. อธิบายวิธดี ูแล
ระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่าย
ให้ทางานตามปกติ

ขั้นสอน

๒๕
นาที

- ครูตงั้ คาถามนักเรียน “อาหารที่เรา
- นักเรียนตอบคาถาม “อาหารที่
รับประทานเข้าไป เดินทางผ่านอวัยวะ
เรารับประทานเข้าไป เดินทาง
ใดบ้าง”
ผ่านอวัยวะใดบ้าง”
- ครูติดบัตรภาพอวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ
(แนวคาตอบ : ขั้นตอนการย่อย
ตับ กระเพาะ ทวารหนัก ลาไส้ใหญ่
อาหารถึงการขับถ่าย)
ลาไส้เล็ก หลอดอาหาร ปาก
- ตัวแทนนักเรียน ๕ คนให้มา
- ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน ๕ คนให้มา เลือกอวัยวะที่เป็นระบบย่อย
เลือกอวัยวะที่เป็นระบบย่อยอาหาร
อาหารและเรียงตามลาดับ
และเรียงตามลาดับระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารให้ถูกต้อง
ให้ถูกต้อง
- ครูทบทวนเรื่องระบบย่อยอาหารและ - นักเรียนทบทวนเรื่องระบบย่อย
ระบบขับถ่ายพร้อมกับนักเรียน
อาหารและระบบขับถ่ายพร้อม
- ครูนาภาพอวัยวะที่ติดอยู่บนกระดาน
กับครู
แจกให้นักเรียน พร้อมอธิบายวิธีการทา - นักเรียนรับภาพทีค่ รูสมุ่ แจกให้
กิจกรรม

- นักเรียนแต่ละกลุม่ เขียนอธิบาย

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint
- บัตรภาพ

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

Powerpoint

๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

๓.

๓. ดูแลระบบย่อย
อาหารและระบบ
ขับถ่ายของตนเอง
ให้ทางานตาม
ปกติ

ขั้นปฏิบัติ

๔. เห็นประโยชน์
ของการดูแลระบบ
ย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่าย

ขั้นสรุป

๔.

แนวการจัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนอธิบาย
- การทางานของอวัยวะสาคัญ
นาที การทางานของอวัยวะสาคัญต่าง ๆ
ต่าง ๆ และวิธกี ารดูแล ตามภาพ
และวิธีการดูแล ตามภาพที่กลุ่ม
ทีก่ ลุ่มนักเรียนได้รับ พร้อม
นักเรียนได้รบั พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ตกแต่งให้สวยงาม

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ
PowerPoint
- ภาพอวัยวะ
สาคัญ

- เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จ ให้นักเรียน
นาผลงานของกลุ่มตนเอง
มาเรียงตามลาดับของระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่าย
๕ นาที - ครูให้นักเรียนสะท้อนคิด ทบทวนสิ่งที่ - นักเรียนสะท้อนคิด ทบทวนสิง่ ที่ - สื่อ
ได้จากการทากิจกรรม เรื่อง
ได้จากการทากิจกรรม เรื่อง
PowerPoint
การเดินทางของอาหาร ในประเด็น
การเดินทางของอาหาร
ต่อไปนี้
ในประเด็นต่อไปนี้
- สิ่งที่ฉันรู้มาแล้ว
- สิ่งที่ฉันรู้มาแล้ว
- คาถามที่ฉันยังอยากได้คาตอบ
- คาถามที่ฉันยังอยากได้คาตอบ
- สิ่งที่ฉันเรียนและเข้าใจดีในบทเรียน
- สิ่งที่ฉันเรียนและเข้าใจดี
วันนี้

ในบทเรียนวันนี้

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน
- แบบ
ประเมิน
การตอบ
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง การเดินทางของอาหาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
๑. ความถูกต้องของ ตรงตามเนื้อหาที่
เนื้อหา
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔. ความร่วมมือ

๕. ความตรงต่อ
เวลา
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
ตรงตามเนื้อหาที่
ตรงตามเนื้อหา
กาหนด ผิดไม่เกิน ๒ กาหนด ผิดไม่เกิน ๔ ที่กาหนด
แห่ง
แห่ง
ผิดมากกว่า
๔ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่แปลก เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ใหม่ ไม่เหมือน
ปรับปรุง แปลกใหม่ ปรับปรุงดัดแปลง
เหมือนตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตกแต่ง คล้ายตัวอย่าง
เล็กน้อยจากตัวอย่าง รายละเอียด
สวยงาม ประณีต ตกแต่งสวยงาม
ไม่ครบ
รายละเอียด
รายละเอียดมาก
สมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
เรียบร้อย ตกแต่ง
เรียบร้อย ไม่มี
วาดภาพระบายสี วาดภาพระบายสี
วาดภาพ แต่ไม่
การตกแต่ง
สัมพันธ์กับเนื้อหา แต่ไม่สัมพันธ์กบั
ระบายสี
เนื้อหา
สมาชิกในกลุม่
สมาชิกในกลุม่ ทุกคน สมาชิกในกลุม่ ทุกคน สมาชิกบางคน
ทุกคนมีความ
ร่วมมือกันทางาน
ได้รับมอบหมาย
ไม่ร่วมทางาน
ร่วมมือกันทางาน ส่วนใหญ่มี
หน้าที่ แต่ยังขาด
กลุ่ม
ประสานงานได้ดี การประสานงานที่ดี การประสานงานใน
กลุ่ม
ส่งงานตรงเวลา
ส่งงานล่าช้า แต่ยังอยู่ ส่งงานล่าช้า ๑ วัน ส่งงานล่าช้า
ภายในวันที่กาหนด
มากกว่า ๑ วัน

๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๕๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเดินทางของอาหาร
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่ าทาได้ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

๑ อธิบายระบบย่อยอาหารได้
๒ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายให้ทางานได้ตามปกติ
๓ ระบุการทางานของอวัยวะขับถ่ายที่สาคัญได้
๔ เห็นความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____
สิ่งหนึ่งที่ฉนั ได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานีใ้ นครึ่งภาคเรียน คือ

ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก

สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ

สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ

ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา

๖๑

๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑๓ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ พ ๒.๑ เข้ า ใจและเห็ นคุณ ค่ าตนเอง ครอบครัว เพศศึ ก ษา และมีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
พ ๒.๑ ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
พ ๒.๑ ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ดังนั้ นจึงต้องรู้จัก ดูแลตนเอง ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตลอดจนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและเพื่อน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขและเกิดความอบอุ่นในครอบครัว
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒) อธิบายความสาคัญและลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓) อธิบายวิธีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๔) ระบุประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๕) อธิบายความหมายและสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพือ่ น
๖) อธิบายพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน
ทักษะ/กระบวนการ
๑) สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองได้
๒) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านอารมณ์ของตนเองได้
๓) ปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านสังคมได้เหมาะสม
๔) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้
๕) ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๖) แสดงตัวอย่างครอบครัวที่อบอุ่นโดยอธิบายผ่านการวาดภาพได้
๗) ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้
๘) แสดงพฤติกรรมที่ทาให้เกิดครอบครัวอบอุ่นได้ถูกต้อง
๙) แสดงวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
๑๐) แสดงการแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมวัยรุ่นได้เหมาะสม
๑๑) แสดงวิธีการควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
เจตคติ
๑) เห็นความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๒) เห็นประโยชน์ของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) ใฝ่เรียนรู้
๒) มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบแผนผังความคิดแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

๖๓

๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน

ประเด็นการ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลง อธิบายการ
ทางเพศ และปฏิบัติตนได้ เปลีย่ นแปลงทาง
เหมาะสม
เพศและปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม ๓
ประเด็นชัดเจน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อธิบายการ
อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทาง เปลี่ยนแปลงทาง
เพศ และปฏิบัติ เพศและปฏิบัติตน
ตนได้เหมาะสมได้ ได้เหมาะสม
๓ ประเด็น แต่ยัง ๒ ประเด็น
ไม่ชัดเจน
๒. อธิบายความสาคัญของ อธิบายและบอก อธิบายและบอก อธิบาย แต่ไม่บอก
การมีครอบครัวที่อบอุ่น
เหตุผลประกอบ เหตุผลประกอบ เหตุผลประกอบ
ตามวัฒนธรรมไทย
ครบถ้วน
ได้เป็นส่วนใหญ่
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นาเสนอแบบแผน นาเสนอแบบแผน นาเสนอแบบแผน
และไม่พึงประสงค์ใน
การคิดการแก้
การคิดการแก้
การคิดการแก้
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาครอบคลุม ปัญหาได้ ๓
ปัญหาได้ ๒
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ๓ ประเด็นชัดเจน ประเด็น แต่ยังไม่ ประเด็น
ชัดเจน
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เพศและปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม
๑ ประเด็น
ไม่สามารถอธิบาย
และไม่สามารถ
บอกเหตุผลได้
นาเสนอแบบแผน
การคิดการแก้
ปัญหาได้ ๑
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๖๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ในช่วงวัยนี้การเปลี่ยนแปลงทางเพศที่แสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกาย
๔. สาระการเรียนรู้
- การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ลาดับ
ที่
๑.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นนา

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๐ นาที - ครูให้นักเรียนดูภาพ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์
ครูนานักเรียนสนทนาแล้ว
ตั้งคาถามชวนคิด
๑. นักเรียนเห็นภาพแล้ว
คิดอย่างไร
๒. จากภาพ นักเรียนคิดว่ามี
แต่ละช่วงวัยมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
๓. “ตอนนี้นักเรียนอายุ
เท่าไหร่ แล้วนักเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายอะไรบ้าง”

จานวน ๑ ชัว่ โมง
สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนดูภาพ
- สื่อ
การเจริญเติบโตและ
PowerPoint
พัฒนาการของมนุษย์
- นักเรียนสนทนาแล้ว
ตั้งคาถามชวนคิด
๑. นักเรียนเห็นภาพแล้วคิด
อย่างไร (แนวคาตอบ :
มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อย ๆ)
๒. จากภาพนักเรียนคิดว่ามี
แต่ละช่วงวัยมี
ความแตกต่างกัน
อย่างไร (แนวคาตอบ :
ความสูง ลักษณะ
อวัยวะ)

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๖๗
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
- ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง
“การเปลีย่ นแปลงทางด้าน
ร่างกายและการดูแล”
- ครูตั้งคาถามกับนักเรียนว่า
นักเรียนพบการเปลีย่ นแปลง
นั้น ๆ กับตนเองหรือไม่
อย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
๓. “ตอนนี้นักเรียนอายุ
เท่าไหร่ แล้วนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านร่างกายอะไรบ้าง”
(แนวคาตอบ : มนุษย์มี
การเปลี่ยน แปลงไป
เรื่อย ๆ)
- นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและการดูแล”
แล้วตอบคาถามว่า นักเรียน
พบการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
กับตนเองหรือไม่
(แนวคาตอบ: เช่น หน้าอก
ขยาย (ญ) มีหนวด (ช) มีขน
ขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (ช, ญ) มีกลิ่นตัว
(ช, ญ) เป็นต้น)

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒.

๑. อธิบายการเปลีย่ น
แปลงทางเพศด้าน
ร่างกายของเพศชาย
และเพศหญิงได้
๒. สังเกตการเปลี่ยน
แปลงทางด้านร่างกาย
ของตนเองได้

ขั้นสอน

๓.

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๕ นาที ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียน
เข้าสู่บทเรียน เรื่อง การเปลี่ยน
แปลงทางเพศด้านร่างกายของ
เพศชายและเพศหญิง
๑๐ นาที - ครูอธิบายใบกิจกรรม “เกิด
อะไรขึ้นบ้างนะ ตัวฉันกับตัว
เธอเหมือนกันไหม” และให้
นักเรียนเขียนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายของตนเองลง
ในใบกิจกรรม
- ครูสังเกตการสอบถาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายของนักเรียนในกลุ่ม
ที่เป็นเพศตรงข้ามแล้ว
บันทึกลงในใบกิจกรรม
- ขณะนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ครูสังเกต

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนถาม-ตอบ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้าน
ร่างกายของเพศชายและเพศ
หญิง
- นักเรียนทาใบกิจกรรม “เกิด
อะไรขึ้นบ้างนะ ตัวฉันกับ
ตัวเธอเหมือนกันไหม” โดย
เขียนการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านร่างกายของตนเองลง
ในใบกิจกรรม
- นักเรียนสอบถามการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายของเพื่อนในกลุ่ม
ที่เป็นเพศตรงข้ามแล้ว
บันทึกลงในใบกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

แบบสังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมินผล
งานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๔.

๓. เห็นความสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศด้านร่างกาย

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๖๙
แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
พฤติกรรมของนักเรียนและ
ให้คาแนะนา
๕ นาที - ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา - นักเรียนตัวแทนออกมา
- สื่อ
นาเสนอผลงานของตนเอง
นาเสนอผลงานของตนเอง PowerPoint
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียน - นักเรียนและครูสรุปบทเรียน
จากผลงานนนักเรียน
จากผลงานนนักเรียน

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ไม่
เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียด
สมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
รายละเอียดมาก

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ไม่มี
วาดภาพ แต่ไม่ การตกแต่ง
ระบายสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง “เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ ตัวฉันกับตัวเธอเหมือนกันไหม”
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกาย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่า งกายของเพศตนเองลงในใบกิจกรรม ในช่องที่ตรงกับ
เพศของตนเอง แล้วสอบถามเพื่อนในกลุ่ม ที่เป็นเพศตรงข้ามกับตนเอง แล้วบันทึกลงในช่องให้ตรงกับ
เพศของเพื่อน

ชาย

หญิง
ชายและหญิง

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗๓

เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง “เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ ตัวฉันกับตัวเธอเหมือนกันไหม”
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกาย
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศตนเองลงในใบกิจกรรม ในช่องที่ตรงกับ
เพศของตนเอง แล้วสอบถามเพื่อนในกลุ่มที่เป็นเพศตรงข้ามกับตนเอง แล้วบันทึกลงในช่องให้ตรงกับ
เพศของเพื่อน

ชาย

หญิง
ชายและหญิง

* การตรวจอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน

๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายทุกระบบ โดยจะกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ทาให้อารมณ์หงุดหงิดง่าย และแปรปรวนง่าย ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการเปลี่ยนแปลง ด้านอารมณ์ของเพศชายและเพศหญิงได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของตนเองได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์
๔. สาระการเรียนรู้
- การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของเพศชายและเพศหญิง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่
๑.

๗๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
ประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๑๐ นาที - ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
- นักเรียนทากิจกรรมบริหาร - สื่อ
- แบบ
บริหารอารมณ์ โดยให้นักเรียน อารมณ์ โดยให้แสดงอารมณ์ PowerPoint สังเกต
แสดงอารมณ์ ตามภาพที่เห็น
ตามภาพที่เห็น
พฤติกรรม
- ครูนานักเรียนเข้าสู่กิจกรรม
- นักเรียนเข้าสูก่ จิ กรรม
“จริงหรือมั่ว” โดยครูอ่าน
“จริงหรือมั่ว” โดยฟังครูอ่าน
ข้อความที่หมายถึงอารมณ์
ข้อความที่หมายถึงอารมณ์
ดังต่อไปนี้แล้วให้นักเรียนตอบ
ดังต่อไปนี้แล้วให้นักเรียนตอบว่า
ว่า จริงหรือมั่ว กับความรู้สึก
จริงหรือมั่ว กับความรู้สึกของ
ของนักเรียน
นักเรียน
๑. อารมณ์จะคงที่ ไม่แปรผัน
๑. อารมณ์จะคงที่ ไม่แปรผัน
ตามสภาพแวดล้อม
ตามสภาพแวดล้อม
๒. ติดเพื่อน
๒. ติดเพื่อน
๓. รักสวยรักงาม
๓. รักสวยรักงาม
๔. สนใจเพื่อนต่างเพศ
๔. สนใจเพื่อนต่างเพศ
๕. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
๕. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
๖. ไม่ยอมใครง่าย ๆ
๖. ไม่ยอมใครง่าย ๆ

๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้

๒.

๑. อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทาง
เพศ ด้านอารมณ์ของ
เพศชายและเพศหญิง
ได้

ขั้นสอน

๓.

๒. สังเกต
การเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านอารมณ์ของตนเอง
ได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๗. ตนเองถูกเสมอ ยึดตนเอง
๗. ตนเองถูกเสมอ ยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลาง
๘. มีความคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่
๘. มีความคิดขัดแย้งกับ
ผู้ใหญ่
๒๕ นาที - ครูเชื่อมโยงคาตอบของ
- นักเรียนถามตอบกับครูเรือ่ ง
นักเรียนเข้าสู่ เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
ด้านอารมณ์ของเพศชายและ
ด้านอารมณ์ของเพศชายและ
เพศหญิง พร้อมแสดง
เพศหญิง
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน เช่น ฉันเคยมี
พฤติกรรม หรือความรู้สึก
ดังกล่าวอย่างไร
๑๐ นาที - ครูแจกกระดาษแข็งให้นักเรียน - นักเรียนวาดภาพลงกระดาษ
คนละ ๑ แผ่น แล้วให้นักเรียน รูปวงกลม พร้อมวาดแสดง
วาดภาพลงกระดาษ รูปวงกลม อารมณ์ ที่ตนเองเป็นบ่อย
พร้อมวาดแสดงอารมณ์
ในช่วงวัยนี้ และเขียนอธิบาย
ที่ตนเองเป็นบ่อยในช่วงวัยนี้
ด้านหลัง ตกแต่งให้สวยงาม
และเขียนอธิบายด้านหลัง
เวลา
ที่ใช้

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint
- กระดาษแข็ง
วงกลม

แบบ
ประเมินผล
งานนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
จุดประสงค์
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
๔. ๓. เห็นความสาคัญของ
ขั้นสรุป
๕ นาที
การเปลี่ยนแปลงทาง
เพศด้านอารมณ์

๗๗

แนวการจัดการเรียนรู้
ประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ครูให้นักเรียนตัวแทน ๓ คน - นักเรียนตัวแทน ๓ คนนาเสนอ - สื่อ
- แบบ
นาเสนอผลงานของตนเอง
ผลงานหน้าชั้นเรียน
PowerPoint สังเกต
- ครูสรุปบทเรียนจากการนาเสนอ - สรุปบทเรียนพร้อมครู
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑. ความถูกต้องของ ตรงตามเนื้อหาที่
เนื้อหา
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
๒. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ไม่
เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
๓. ความสวยงาม
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมาก
กว่า ๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ไม่มี
วาดภาพ แต่ไม่ การตกแต่ง
ระบายสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปญ
ั หา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เป็นวัยที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อน และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
สูง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ด้านสังคมได้ดีขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมเพื่อที่จะเตรีย มพร้อมส าหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดและยังช่วยให้วัยรุ่น
หาแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ดีขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิงได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมได้เหมาะสม
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
๔. สาระการเรียนรู้
- การเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิง
๕. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๒.

๘๑

๑. อธิบาย
การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ
ด้านสังคมของ

ขั้นนา

๑๐
นาที

ขั้นสอน

๒๕
นาที

- ครูให้นักเรียนดูภาพจานวน ๕ ภาพ - นักเรียนดูภาพจานวน ๕ ภาพ
(ภาพเกี่ยวกับเรื่องเพื่อน) และให้
(ภาพเกี่ยวกับเรื่องเพื่อน) แล้ว
นักเรียนแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น
เรียนรู้รว่ มกันในประเด็น
๑. นักเรียนคิดอย่างไร
๑. นักเรียนคิดอย่างไร
๒. นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลง
๒. นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมดังภาพหรือไม่อย่างไร
พฤติกรรมดังภาพหรือไม่อย่างไร
๓. นักเรียนคิดว่าเพศหญิงและเพศชาย ๓. นักเรียนคิดเพศหญิงและเพศชาย
มีพฤติกรรมด้านสังคมแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมด้านสังคมแตกต่าง
หรือไม่
กันหรือไม่
- ครูนาคาตอบของนักเรียนจากขั้นนา - นักเรียนศึกษาบทเรียน เรือ่ ง
เข้าสู่บทเรียนมาเชื่อมโยง เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของ
การเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมของ
เพศชายและเพศหญิง และร่วมกัน
เพศชายและเพศหญิง
ซักถาม

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๘๒
ลาดับ
ที่

๓.

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
เพศชายและเพศ
หญิงได้
๒. ปฏิบัติตนต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศ
ด้านสังคมได้
เหมาะสม
๓. เห็นความ
สาคัญของ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศด้าน
สังคม

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

- ครูแจกใบงานที่ ๒ พร้อมอธิบาย
- นักเรียนทาใบงานที่ ๒
วิธีการทาใบงาน
- นักเรียนอ่านสถานการณ์ทร่ี ะบุ
- ระหว่างนักเรียนทาใบงานที่ ๒ ครูเดิน
ในใบงาน พร้อมเสนอแนวทาง
สังเกตพฤติกรรม พร้อมให้คาแนะนา
การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
นักเรียน
๕ นาที - ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๑-๒ คน
- นักเรียนตัวแทน ๑-๒ คน ออกมา
ออกมานาเสนอผลงานของตนเอง
นาเสนอผลงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- นักเรียนและครูสรุปบทเรียน
ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
สมบูรณ์
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่เหมือนตัวอย่าง ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
ประณีต
รายละเอียดมาก
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพระบายสี วาดภาพ
สัมพันธ์กับเนื้อหา แต่ไม่สัมพันธ์กบั
แต่ไม่ระบายสี
เนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิด
มากกว่า ๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับ และปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายได้อย่างเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายวิธีการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
๔. สาระการเรียนรู้
- การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๖

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๒.

ขั้นนา

๑. อธิบายวิธี
การยอมรับและ
ปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ขั้นสอน

๑๐ - ครูให้นักเรียนดูวดี ทิ ัศน์ นิทาน
- นักเรียนตอบคาถาม“นักเรียนเห็น
นาที
หมาจิ้งจอกไม่ชอบอาบน้า
อะไรจากวีดิทัศน์ คิดว่าตอบจบของ
- ครูตั้งคาถาม “นักเรียนเห็นอะไร
เรื่องหลังจากนั้น หมาจิ้งจอกจะไป
จากวีดิทัศน์ คิดว่าตอบจบของเรื่อง
ทาอะไรที่บงึ น้า ถ้าเราทาพฤติกรรม
หลังจากนั้น หมาจิ้งจอกจะไปทาอะไร แบบหมาจิ้งจอกจะเกิดอะไรขึ้น”
ที่บึงน้า ถ้าเราทาพฤติกรรมแบบหมา
(แนวคาตอบ : ไปอาบนา้ / ถ้าทา
จิ้งจอก จะเกิดอะไรขึ้น”
พฤติกรรมแบบหมาจิ้งจอก จะทาให้
ร่างกายสกปรก มีกลิ่นตัว แล้ว
คนรอบตัวก็จะไม่อยากเข้าใกล้
หรือพูดคุยด้วย)
๒๕ - จากคาตอบของนักเรียนครูเชื่อมโยง - นักเรียนบอกเล่าการปรับตัวต่อ
นาที
เรื่อง การยอมรับและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตนเอง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint
- วีดิทัศน์
นิทาน หมา
จิ้งจอกไม่ชอบ
อาบน้า

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๓.

๔.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ทางด้าน
ร่างกายได้
๒. ปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกายได้

๓. เห็น
ประโยชน์ของ
การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน
ร่างกาย

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๘๗
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

๑๐ - ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรม - นักเรียนแต่ละกลุม่ ทากิจกรรม
นาที
True or False
True or False
- ครูอ่านพฤติกรรมการปรับตัวต่อ
- นักเรียนตั้งใจฟังครูอ่านพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
จานวน ๑๐ ข้อ
ทางด้านร่างกายจานวน ๑๐ ข้อ
- ให้นักเรียนยกป้ายตอบทีละข้อ ว่าเป็น - นักเรียนยกป้ายตอบทีละข้อ ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทา พฤติกรรมที่ควรกระทาหรือไม่ควร
กระทา
๕ - ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนจาก
- นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปบทเรียน
นาที
กิจกรรม
จากกิจกรรม
- ครูสรุปถึงข้อดี-ข้อเสียการปรับตัวต่อ - นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
- ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถาม
ด้านร่างกาย
ข้อสงสัย
- นักเรียนได้ซกั ถามข้อสงสัยตาม
ความเหมาะสม

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
การตอบ
คาถาม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การตอบคาถาม
ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้
ประเด็น กระชับ ประเด็น กระชับ ตรงประเด็น
ครบถ้วน อธิบาย ครบถ้วน
รายละเอียดชัดเจน
๒. ความถูกต้องตาม ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้ตรง ตอบคาถามได้
จุดประสงค์
ตามจุดประสงค์
ตามจุดประสงค์ ตรงตาม
ครบถ้วน อธิบาย ครบถ้วน
จุดประสงค์
ชัดเจน
บางส่วน
๓. ความกระตือรือร้น กระตือรือร้นใน
กระตือรือร้นใน กระตือรือร้นใน
การตอบคาถาม
การตอบคาถาม การตอบคาถาม
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ให้ความสนใจใน ให้ความสนใจ
ทุก ๆ คาถาม
ในบางคาถาม
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน

ตอบคาถามได้ตรง
ตามจุดประสงค์
แต่ไม่ทั้งหมด
กระตือรือร้นใน
การตอบคาถาม
บางครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่แสดงให้เห็น
ความแตกต่างมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านจิตใจ อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน จิตใจ อารมณ์
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู้
- การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๒.

๓.

๙๑

ขั้นนา

๑. อธิบาย
การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน จิตใจ
อารมณ์
๒. ปฏิบัติตนที่
เหมาะสมกับเพศ
ตามวัฒนธรรมได้

ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

๑๐ - ครูให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ จานวน - นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ จานวน ๓
นาที
๓ ภาพ (สูบบุหรี่ ไปโรงเรียน
ภาพ (สูบบุหรี่ ไปโรงเรียน
ทากิจกรรมกลุ่ม) แล้วแสดงความคิดเห็น ทากิจกรรมกลุ่ม) แล้วแสดงความ
ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
คิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่
เพราะอะไร
๒๕ - จากคาตอบของนักเรียนในขั้นนา
- นักเรียนตัง้ ใจศึกษา แล้วซักถามครู
นาที
ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรือ่ ง
ในเรื่อง การยอมรับและปรับตัวต่อ
การยอมรับและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์
จิตใจ อารมณ์
๑๐ - ครูอธิบายขั้นตอนการทาใบงานที่ ๒ - นักเรียนทาใบงานที่ ๒ เรื่อง
นาที
เรื่อง การเลือกวิธีการปรับตัวต่อ
การเลือกวิธีการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ ทาง
ที่ถูกต้อง
เพศที่ถูกต้อง

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

๙๒
ลาดับ
ที่

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็นประโยชน์
ของการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- ครูให้นักเรียนตัวแทน ๒-๓ กลุ่ม
- นักเรียนตัวแทน ๒-๓ กลุ่มนาเสนอ
นาเสนอใบงาน ครูอธิบายเพิ่มเติม
ใบงาน
- ครูสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน
และคอยให้คาแนะนา
๕ - ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนพร้อมกัน - นักเรียนสรุปบทเรียนพร้อมกันใน - สื่อ
นาที
ในประเด็นการยอมรับและปรับตัวต่อ ประเด็นการยอมรับและปรับตัวต่อ PowerPoint
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๙๓

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อ PowerPoint เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเลือกวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พัฒนาการทางเพศ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ไม่เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง
ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่แปลกใหม่
เล็กน้อยจากตัวอย่าง
คล้ายตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพ แต่ไม่
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
ระบายสี
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มีการ
ตกแต่ง

๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๙๕

ใบงานที่ ๒ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความสถานการณ์ ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เพื่อน ๆ ชวนแก้วตาไปเวียนเทียนที่วัด แก้วตาเห็ นว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเธอ
จึงใส่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นไปเวียนเทียน”
ถ้านักเรียนเป็นแก้วตา เมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวกับการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหา
นั้นอย่างไร

ชื่อ

สกุล

ชั้น

เลขที่

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความสถานการณ์ ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
“วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เพื่อน ๆ ชวนแก้วตาไปเวียนเทียนที่วัด แก้วตาเห็นว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเธอ
จึงใส่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นไปเวียนเทียน”
ถ้านักเรียนเป็นแก้วตา เมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวกับการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหา
นั้นอย่างไร

นักเรียนแสดงวิธีแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง การตรวจคาตอบจะขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของผู้สอน

ชื่อ

สกุล

ชั้น

เลขที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๙๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ครอบครัวที่อบอุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอยู ่ ร ่ ว มกั น ในครอบครั ว สมาชิ ก ของครอบครั ว ควรปฏิ บ ั ต ิ ต นตามบทบาทหน้ า ที ่ ข องตนเอง
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิ ดความ
อบอุ่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายความสาคัญและลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถมีวิธีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการมีครอบครัวทีอ่ บอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๔. สาระการเรียนรู้
๔.๑ ความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๔.๒ ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๘

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
ประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๒.

ขั้นนา

๑. อธิบาย
ความสาคัญ
และลักษณะ
ของครอบครัวที่
อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย

ขั้นสอน

๑๐ นาที - นักเรียนดู บัตรคา “ครอบครัวอบอุ่น”
- ครูตั้งคาถาม “นักเรียนเห็นคานี้ แล้ว
คิดถึงสิ่งใดบ้าง”
๒๕ นาที - ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพในสื่อ
PowerPoint จานวน ๔ ภาพ
(ลักษณะครอบครัวที่อบอุ่น และ
ไม่อบอุ่น) แล้วแสดงความคิดเห็นว่า
ภาพดังกล่าวคือ ครอบครัวทีอ่ บอุ่น
หรือไม่
- จากคาตอบของนักเรียน ครูถาม
นักเรียนว่า ในความคิดของนักเรียน
ควรมีลักษณะอย่างไร
- ครูนาคาตอบมาเชื่อมโยงเรื่อง
ความสาคัญของการมีครอบครัวที่

- นักเรียนดูบัตรคา “ครอบครัวอบอุ่น”
- นักเรียนตอบคาถาม “นักเรียนเห็น
คานี้ แล้วคิดถึงสิ่งใดบ้าง”
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ดูภาพในสือ่
PowerPoint จานวน ๔ ภาพ แล้ว
แสดงความคิดเห็นว่า ภาพดังกล่าว
คือ ครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่
- นักเรียนตอบคาถาม
“ในความคิดของนักเรียนควรมี
ลักษณะอย่างไร”

- สื่อ
PowerPoint
- บัตรคา
- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

๓.

๒. สามารถมี
วิธีการสร้าง
ครอบครัวที่
อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย

ขั้นปฏิบัติ

๔.

๓. เห็น
ความสาคัญ
ของการมี
ครอบครัวที่
อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๙๙
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยและลักษณะ
ของครอบครัวทีอ่ บอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๑๐ นาที - ครูให้นักเรียนวาดภาพ ครอบครัว
- นักเรียนวาดภาพ ครอบครัวอบอุน่
อบอุ่นในรูปแบบของนักเรียน
ในรูปแบบของนักเรียน
- ครูให้นักเรียนตัวแทน ๒-๓ คนออกมา - นักเรียนตัวแทน ๒-๓ คนออกมา
นาเสนอ ครอบครัวอบอุ่นในรูปแบบ
นาเสนอ ครอบครัวอบอุ่นในรูปแบบ
ของฉัน
ของฉัน
- ครูตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
และคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา
๕ นาที - ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนจาก
- นักเรียนสรุปบทเรียนจากกิจกรรมที่
กิจกรรมที่นักเรียนนาเสนอ
นักเรียนนาเสนอ

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
สมบูรณ์
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่เหมือนตัวอย่าง ไม่แปลกใหม่
เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
คล้ายตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ประณีต
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดสมบูรณ์ รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพระบายสี วาดภาพ แต่ไม่
สัมพันธ์กับเนื้อหา แต่ไม่สัมพันธ์กบั
ระบายสี
เนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๑๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอยู ่ ร ่ ว มกั น ในครอบครั ว สมาชิ ก ของครอบครั ว ควรปฏิ บ ั ต ิ ต นตามบทบ าทหน้ า ที ่ ข องตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้
ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายวิธีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู้
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่
๑.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑๐๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการ เวลา
ประเมิน
สื่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑๐
นาที

- ครูตั้งคาถามให้นักเรียนตอบ
- นักเรียนตอบคาถาม
- สื่อ
๑. “ที่บ้านของนักเรียนประกอบด้วย
๑. “ที่บา้ นของนักเรียนประกอบ PowerPoint
สมาชิกกี่คนใครบ้าง”
ด้วยสมาชิกกี่คนใครบ้าง”
๒. “นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้าน
(แนวคาตอบ : จานวนสมาชิก
หรือไม่”
ในบ้านของนักเรียน)
๓. “ถ้ามี นักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง”
๒. “นักเรียนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
๔. “นักเรียนคิดว่าสมาชิกแต่ละคน
งานบ้านหรือไม่” (แนวคาตอบ
มีหน้าที่อะไร”
: มี/ไม่มี)
๓. “ถ้ามี นักเรียนมีหน้าที่อะไร
บ้าง” (แนวคาตอบ : กวาดบ้าน/
ถูบ้าน/ล้างจาน/ซักผ้า/อื่น ๆ)
๔. “นักเรียนคิดว่าสมาชิกแต่ละคน
มีหน้าที่อะไร” (แนวคาตอบ :
พ่อมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัว
ทางานบ้าน/แม่มีหน้าที่

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๐๔
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

๒.

๑. อธิบายวิธกี าร
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว

ขั้นสอน

๒๕
นาที

๓.

๒. ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวได้

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ทางานบ้าน ดูแลสมาชิก
ทากับข้าว/ ลูกมีหน้าที่ ตั้งใจ
เรียนและช่วยเหลืองานภายใน
บ้าน/ อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม)
- นักเรียนถามตอบ ถึงการปฏิบัติตน - สื่อ
ตามหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว PowerPoint
ของตนเอง

- ครูรวบรวมคาตอบแล้วเชื่อมโยงว่า
ครอบครัวอบอุ่น มาจากสมาชิก
ในครอบครัวมีการปฏิบัติตนที่ดี
แล้วเข้าสู่บทเรียน
- ครูอธิบายหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัว
- ครูอธิบายใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกที่ดี - นักเรียนทาใบงานที่ ๓ เรื่อง
กับหน้าที่ต่าง ๆ
สมาชิกที่ดกี ับหน้าที่ต่าง ๆ
- ระหว่างนักเรียนทาใบงาน ครูเดิน
ตรวจสอบโดยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและช่วยเหลือให้คาแนะนา

- สื่อ
PowerPoint

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๔.

๓. เห็นประโยชน์
ของการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกทีด่ ี
ของครอบครัว

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นสรุป

๑๐๕
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๕ นาที - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ในประเด็น
- การเป็นสมาชิกทีด่ ีของครอบครัว
ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ในประเด็น
- การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ
PowerPoint

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๒) ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง สมาชิกที่ดกี ับหน้าที่ต่าง ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ไม่
เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒
คะแนน ๗-๙
คะแนน ๔-๖
คะแนน ๑-๓

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ไม่มี
วาดภาพ แต่ไม่ การตกแต่ง
ระบายสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกที่ดี กับหน้าที่ต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่ามีใครบ้าง แล้วสมาชิกแต่ละคนควรปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของตนเองอย่างไร
ลาดับที่
สมาชิก
การปฏิบัติตนตามหน้าที่

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐๙

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง สมาชิกที่ดี กับหน้าที่ต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจสมาชิกในครอบครัวของตนเองว่ามีใครบ้าง แล้วสมาชิกแต่ละคนควรปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของตนเองอย่างไร
ลาดับที่
สมาชิก
การปฏิบัติตนตามหน้าที่

นักเรียนบันทึกผลของตนเอง
การตรวจคาตอบ
จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การที่สมาชิกในครอบครัว รู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
รวมถึงมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่ งเสริมให้ครอบครัว
เกิดความอบอุ่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
ระบุประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการปฏิบัติตนให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
ที่
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.

๒.

๓.

๑. ระบุ
ประโยชน์ของ
การมีครอบครัว
ที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย
๒. ปฏิบัติตนให้
ครอบครัวเกิด
ความอบอุ่นได้

ขั้นนา

๑๐
นาที

ขั้นสอน

๒๕
นาที

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

๑๑๑

จานวน ๑ ชัว่ โมง
สื่อการเรียนรู้

- ครูเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ครอบครัว
ตัวอย่าง ครอบครัวอบอุ่น

- นักเรียนดูวีดิทัศน์ ครอบครัว
ตัวอย่าง ครอบครัวอบอุ่น
(https://www.youtube.com/watch?v= - นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อคลิป
asq2Rpyf24Q)
วีดิทัศน์

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint
- วีดิทัศน์
ครอบครัว
ตัวอย่าง
ครอบครัว
อบอุ่น
- จากการแสดงความคิดเห็นต่อวีดิทัศน์ - นักเรียนศึกษาเรือ่ ง ประโยชน์ของ - สื่อ
ครูเชื่อมโยงคาตอบเข้าสู่เรื่อง
PowerPoint
การมีครอบครัวอบอุ่น พร้อม
ประโยชน์ของการมีครอบครัวอบอุ่น
ตัง้ คาถามเพื่อการเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- ครูอธิบายใบงานที่ ๔ เรื่อง ครอบครัว - นักเรียนทาใบงานที่ ๔ เรื่อง
ที่อบอุ่น
ครอบครัวที่อบอุ่น

- แบบ
ประเมิน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๑๒
ลาดับ
ที่

๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็น
ประโยชน์ของ
การมีครอบครัว
ที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

- ระหว่างนักเรียนทาใบงาน ครูเดิน
ตรวจสอบโดยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและช่วยเหลือให้คาแนะนา
๕ นาที - ครูให้คาแนะนาหลังจากนักเรียน
นาเสนอผลงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ในประเด็น

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้
ผลงาน
นักเรียน

- นักเรียนตัวแทนออกมานาเสนอ
ผลงาน
- นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
๒) ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง ครอบครัวที่อบอุ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. ความถูกต้องของ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
เนื้อหา
กาหนด ครบถ้วน กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
สมบูรณ์
๑ แห่ง
๒ แห่ง
๒. ความคิด
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
สร้างสรรค์
แปลกใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่เหมือนตัวอย่าง ไม่แปลกใหม่
เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
คล้ายตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ประณีต
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดสมบูรณ์ รายละเอียดมาก
๓. ความสวยงาม
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพระบายสี วาดภาพ แต่ไม่
สัมพันธ์กับเนื้อหา แต่ไม่สัมพันธ์กบั
ระบายสี
เนื้อหา
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๑๓

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑๕

ใบงานที่ ๔ เรื่อง ครอบครัวที่อบอุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพความประทับหรือกิจกรรมที่ทาร่วมกับครอบครัว พร้อมอธิบายลักษณะครอบครัว
ของตนเองและแนะนาสมาชิกในครอบครัว

ลักษณะของครอบครัว

สมาชิกในครอบครัว

ความประทับใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

๑๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง ครอบครัวที่อบอุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพความประทับหรือกิจกรรมที่ทาร่วมกับครอบครัว พร้อมอธิบายลักษณะครอบครัว
ของตนเองและแนะนาสมาชิกในครอบครัว

นักเรียนวาดภาพครอบครัวของตนเอง
การตรวจคาตอบ
จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน

ลักษณะของครอบครัว

สมาชิกในครอบครัว

ความประทับใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จึงควรแก้ไขด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งใช้การสื่อสารที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา จะทาให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัว
ได้อย่างมีความสุข
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการลดความขัดแย้งในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู้
- ความขัดแย้งในครอบครัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๘

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

ขั้นนา

๒.

๑. อธิบายสาเหตุ
ของความขัดแย้ง
ในครอบครัว

ขั้นสอน

๓.

๒. แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งใน
ครอบครัว

ขั้นปฏิบัติ

๑๐ - ครูให้นักเรียนตอบคาถามใน
- นักเรียนตอบคาถามในแบบสารวจ
นาที
แบบสารวจตนเอง จานวน ๑๐ ข้อ
ตนเอง จานวน ๑๐ ข้อ
- ครูชี้แจงวิธีสรุปคะแนน พร้อมบอก
- นักเรียนสรุปคะแนนแล้วดูผล
วิธีดูผลแบบสารวจ
แบบสารวจตนเอง
๒๕ - จากผลแบบสารวจตนเองของนักเรียน - นักเรียนดูผลแบบสารวจของ
นาที
ครูเชื่อมโยงเข้าสูส่ าเหตุการเกิด
ตนเอง ประกอบกับการศึกษา
ความขัดแย้งในครอบครัว
เรื่อง สาเหตุการเกิดความขัดแย้ง
ในครอบครัว
๑๐ - ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
- นักเรียนทากิจกรรม วาดใบ้ทายคา
นาที
วาดใบ้ทายคา โดยมีกติกาดังนี้
ดังนี้
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ เป็น ๒ กลุม่
๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน
๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน
ออก มา ครั้งละ ๑ คน
ออกมา ครั้งละ ๑ คน
๓. จะมีบัตรคา จานวน ๑๐ คา เป็น
๓. จะมีบัตรคา จานวน ๑๐ คา
คาเกี่ยวกับสาเหตของความขัดแย้ง
เป็นคาเกี่ยวกับสาเหตของ

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint
- ภาพบัตรคา
สาเหตุของ
ความขัดแย้ง
ภายใน

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๔.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็นประโยชน์
ของการลด
ความขัดแย้งใน
ครอบครัว

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสรุป

๑๑๙
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

ภายในครอบครัว
๔. นักเรียนทีเ่ ป็นตัวแทนจะวาดภาพ
ใบ้คา
๕. เพื่อนในกลุ่มจะเป็นคนทาย
๖. กลุ่มไหนทายถูกก่อน ได้รับไป ๑
คะแนน
๕ - ครูสรุปผลการทากิจกรรม นาไปสู่
นาที
การสรุปบทเรียนร่วมกับนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
ความขัดแย้งภายในครอบครัว
๔. นักเรียนทีเ่ ป็นตัวแทนจะ
วาดภาพใบ้คา
๕. เพื่อนในกลุ่มจะเป็นคนทาย
๖. กลุ่มไหนทายถูกก่อน ได้รับไป
๑ คะแนน
- นักเรียนสรุปผลการทากิจกรรม
นาไปสู่การสรุปบทเรียนร่วมกับครู

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

ครอบครัว
จานวน ๑๐ คา

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
การตอบ
คาถาม

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว
๒) แบบสารวจตนเอง
๓) บัตรคา สาเหตุของความขัดแย้งภายในครอบครัว จานวน ๑๐ คา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิน้ งานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑. การตอบคาถาม
ตอบคาถามได้
ตรงประเด็น
กระชับ ครบถ้วน
อธิบายรายละเอียด
ชัดเจน
๒. ความถูกต้องตาม ตอบคาถามได้
จุดประสงค์
ตรงตาม
จุดประสงค์
ครบถ้วน อธิบาย
ชัดเจน
๓. ความกระตือรือร้น กระตือรือร้น
ในการตอบคาถาม
ตลอดเวลา
ให้ความสนใจ
ในทุก ๆ คาถาม
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น
กระชับ ครบถ้วน

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน

ตอบคาถามได้
ตรงตาม
จุดประสงค์
ครบถ้วน

ตอบคาถามได้
ตรงตาม
จุดประสงค์
บางส่วน

ตอบคาถามได้
ตรงตามจุดประสงค์
แต่ไม่ทั้งหมด

กระตือรือร้น
ในการตอบ
คาถามตลอดเวลา
ให้ความสนใจ ใน
บางคาถาม

กระตือรือร้น
ในการตอบ
คาถาม
ตลอดเวลา

กระตือรือร้น
ในการตอบคาถาม
บางครั้ง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๑๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แบบสารวจพฤติกรรมตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้ แล้วใส่เครือ่ งหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อที่

พฤติกรรม

๑

ใช้คาพูดที่หยาบคาย

๒

พูดคุยปรึกษาปัญหา

๓

ใช้ความรุนแรง

๔

ทะเลาะกับพ่อแม่

๕

แบ่งปันสิ่งของ

๖

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

๗

ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา

๘

ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

๙

ทากิจกรรมร่วมกัน

๑๐

บอกรัก แสดงความห่วงใย

บ่อย

บางครั้ง

ไม่เคยเลย

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒๓

เฉลย แบบสารวจพฤติกรรมตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านพฤติกรรมดังต่อไปนี้ แล้วใส่เครือ่ งหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อที่

พฤติกรรม

บ่อย

บางครั้ง

ไม่เคยเลย

๑

ใช้คาพูดที่หยาบคาย

๒

๑

๐

๒

พูดคุยปรึกษาปัญหา

๐

๑

๒

๓

ใช้ความรุนแรง

๒

๑

๐

๔

ทะเลาะกับพ่อแม่

๒

๑

๐

๕

แบ่งปันสิ่งของ

๐

๑

๒

๖

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

๒

๑

๐

๗

ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา

๐

๑

๒

๘

ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

๒

๑

๐

๙

ทากิจกรรมร่วมกัน

๐

๑

๒

๑๐

บอกรัก แสดงความห่วงใย

๐

๑

๒

การให้คะแนน : ให้คุณครูชี้แจง การให้คะแนนตามช่องพฤติกรรมที่นักเรียนใส่เครื่องหมาย ✓
ผลแบบทดสอบ ระดับคะแนน
คะแนน ๑๔-๒๐ คะแนน หมายถึง เสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งน้อย
คะแนน ๗-๑๓ คะแนน หมายถึง เสีย่ งต่อการเกิดความขัดแย้งปานกลาง
คะแนน ๑-๖ คะแนน หมายถึง เสีย่ งต่อการเกิดความขัดแย้งสูง

๑๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครั วและ
กลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในช่วงวัยของนักเรียน เพื่อนมีอิทธิพลสาคัญต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อน
ฉะนั้นมักเกิดความขัดแย้งต่อกันได้ง่าย จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายสาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการลดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
๔. สาระการเรียนรู้
- สาเหตุของความขัดแย้งในกลุม่ เพื่อน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๑๒๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการ เวลา
ประเมิน
สื่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๒.

๑. อธิบายสาเหตุ
ความขัดแย้ง
ในกลุ่มเพื่อนได้

ขั้นสอน

๓.

๒. แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
ในกลุ่มเพื่อนได้

ขั้นปฏิบัติ

๑๐ - ครูตั้งคาถามสาคัญ
- นักเรียนตอบคาถาม
นาที
๑. “การมีเพื่อนดีอย่างไร”
๑. “การมีเพื่อนดีอย่างไร”
๒. “นักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อนเรื่อง ๒. “นักเรียนเคยทะเลาะกับเพื่อน
อะไรบ้าง”
เรื่องอะไรบ้าง”
๓. “นักเรียนคิดว่าการทะเลาะครัง้ นัน้
๓. “นักเรียนคิดว่าการทะเลาะ
มีสาเหตุมาจากอะไร”
ครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร”
๒๕ - จากคาตอบของนักเรียนครูเชื่อมโยง - นักเรียนบอก เล่าเหตุการณ์ที่เกิด
นาที
เข้าสู่ เรื่อง สาเหตุความขัดแย้ง
ขึ้นกับตนเอง ระหว่างทีค่ รู
ในกลุ่มเพื่อน
ยกตัวอย่าง สาเหตุความขัดแย้ง
ในกลุ่มเพื่อน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๐ - ครูชี้แจงวิธีการทาใบงานที่ ๖
นาที
เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

- นักเรียนทาใบงานที่ ๖ เรื่อง
ความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๔.

๓. เห็นประโยชน์
ของการลด
ความขัดแย้งใน
กลุ่มเพื่อน

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
ขั้นสรุป

๕
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
- ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๑ คน ออกมา
นาเสนอผลงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนตัวแทน ๑ คน ออกมา
นาเสนอผลงานของตนเอง
- นักเรียนและครูสรุปบทเรียน
ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ
PowerPoint

ประเมิน
การเรียนรู้
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒๗

๘. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
สมบูรณ์
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่เหมือนตัวอย่าง ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
ประณีต
รายละเอียดมาก
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพระบายสี วาดภาพ
สัมพันธ์กับเนื้อหา แต่ไม่สัมพันธ์กบั
แต่ไม่ระบายสี
เนือ้ หา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

๑๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒๙

ใบงานที่ ๖ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
๑. ขนมผิงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีฐานะยากจน ทาให้มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบครัน รวมถึง
ขนมผิงมีนิสัยที่ค่อนข้างก้าวร้าว มักชอบหยิบอุปกรณ์การเรีย นของเพื่อนโดยที่ไม่ได้ขอ หรือบางครั้งก็ใช้
คาพูดที่ไม่สุภาพ เพื่อนจึงไม่อยากให้ขนมผิงยืม จึงเกิดเหตุการณ์ทาร้ายร่างกายกันเป็นประจา
จากสถานการณ์ทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือไม่
สาเหตุของความขัดแย้ง

ควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

๒. นักเรียนเคยเกิดความขัดแย้งกับเพือ่ นในเรื่องใด

สาเหตุของความขัดแย้งในครัง้ นั้น
ในครั้งนั้นนักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร

หากแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครัง้ นั้นได้อีกครั้ง นักเรียนจะแก้ไขอย่างไร

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
๒. ขนมผิงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีฐานะยากจน ทาให้มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบครัน รวมถึง
ขนมผิงมีนิสัยที่ค่อนข้างก้าวร้าว มักชอบหยิบอุปกรณ์การเรียนของเพื่อนโดยที่ไม่ได้ขอ หรือบางครั้งก็ใช้
คาพูดที่ไม่สุภาพ เพื่อนจึงไม่อยากให้ขนมผิงยืม จึงเกิดเหตุการณ์ทาร้ายร่างกายกันเป็นประจา
จากสถานการณ์ทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือไม่
เกิดความขัดแย้ง
สาเหตุของความขัดแย้ง
หยิบอุปกรณ์การเรียนของเพื่อน โดยที่ไม่ได้ขอ หรือบางครั้งก็ใช้
คาพูดที่ไม่สุภาพ
ควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
และใช้คาพูดทีส่ ุภาพ

เมื่ออยากยืมอุปกรณ์ของเพื่อนให้กล่าวคาขอยืม

๒. นักเรียนเคยเกิดความขัดแย้งกับเพือ่ นในเรื่องใด

สาเหตุของความขัดแย้งในครัง้ นั้น
ในครั้งนั้นนักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร

หากแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครั้งนั้นได้อีกครั้ง นักเรียนจะแก้ไขอย่างไร

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไ ขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการนามาแก้ไ ขปัญหา เพื่อสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้มีความสุข
ในการใช้ชีวิต
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แสดงวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔. สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

ลาดับ
ที่
๑.

-

ขั้นนา

๑๐
นาที

๒.

๑. อธิบาย
พฤติกรรมทีพ่ ึง
ประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
ในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. แสดงวิธีแก้ไข
ปัญหา
ความขัดแย้ง

ขั้นสอน

๒๕
นาที

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

๓.

ประเมิน
การเรียนรู้

- ครูให้นักเรียนดูบทสนทนาระหว่าง
คนในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- จากการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนครูนามาเชือ่ มโยงเข้าสู่ เรือ่ ง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน

- นักเรียนดูบทสนทนาระหว่างคน
ในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
- นักเรียนตัง้ ใจแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรื่องพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- ครูชี้แจงวิธีการทา ใบงานที่ ๗ โดยให้
นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่เพื่อนทา
แล้วเรารู้สึกดี และพฤติกรรมที่เพื่อน

- นักเรียนทาใบงานที่ ๗ โดยให้
นักเรียนเขียนพฤติกรรมทีเ่ พือ่ น
ทาแล้วเรารู้สึกดี และพฤติกรรม
ที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกไม่ดี

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๔.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
ในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๓. เห็นประโยชน์
ของการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้
พฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๑๓๓
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

ทาแล้วเรารู้สึกไม่ดี พร้อมเขียน
วิธี การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
๕ นาที - ครูกับนักเรียนร่วมสนทนากัน
ในประเด็น ประโยชน์ของการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

พร้อมเขียนวิธีการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
- นักเรียนร่วมสนทนากันในประเด็น - สื่อ
ประโยชน์ของการแก้ไขปัญหา
PowerPoint
โดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ไม่
เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง ไม่แปลก ปรับปรุงดัดแปลง
ใหม่ คล้ายตัวอย่าง เล็กน้อยจาก
ตกแต่งสวยงาม
ตัวอย่าง
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ไม่มีการ
วาดภาพ
ตกแต่ง
แต่ไม่ระบายสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

๑๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง พฤติกรรมแบบนี้ เธอชอบหรือไม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย
พฤติกรรมที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกดี

พฤติกรรมที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกไม่ดี
พฤติกรรม

วิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓๗

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง พฤติกรรมแบบนี้ เธอชอบหรือไม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย
พฤติกรรมที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกดี

นักเรียนบันทึกผลของตนเอง
การตรวจคาตอบจะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอน

พฤติกรรมที่เพื่อนทาแล้วเรารู้สึกไม่ดี
พฤติกรรม

วิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ...................

๑๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสม และเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้ง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๔. สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ลาดับ
ที่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

-

ขั้นนา

๑๐
นาที

๒.

๑. อธิบาย
พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
ในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. หลีกเลี่ยง
การปฏิบัติ

ขั้นสอน

๒๐
นาที

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

๓.

๑๓๙

- ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่อง การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว
- ครูถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อ
คลิปวีดิทัศน์

- นักเรียนดูคลิป เรื่อง การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
คลิปวีดิทัศน์

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint
- https://www.
youtube.com/
watch?v=BOf1e
JFaKQI
- จากความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความ - สื่อ
คลิปวีดิทัศน์ ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง
คิดเห็นต่อเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ PowerPoint
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไข พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
ความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
กลุ่มเพื่อน

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน - นักเรียนอ่านเหตุการณ์ตวั อย่าง - สื่อ
ที่ได้รับ
PowerPoint

- แบบ
ประเมิน

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๔๐
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์
ในการแก้ไข
ปัญหาได้

๔.

๓. เห็นประโยชน์
ของการหลีกเลี่ยง
การใช้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์

ขั้นสรุป

๑๐
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

- ครูให้ตัวอย่างเหตุการณ์กลุ่มละ ๑
- นักเรียนในกลุม่ ร่วมกันระดม
เหตุการณ์
ความคิด สังเกตด้านบวกและ
- นักเรียนในกลุม่ ร่วมกันระดมความคิด ด้านลบของเหตุการณ์นั้น ๆ
สังเกตด้านบวกและด้านลบของ
แล้วบันทึกลงในกระดาษ
เหตุการณ์นั้น ๆ แล้วบันทึกลง
ในรูปแบบของแผนผังความคิด
ในกระดาษในรูปแบบของแผนผัง
ความคิด
- ขณะนักเรียนทากิจกรรม ครูคอย
ตรวจสอบ โดยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและช่วยเหลือให้คาแนะนา
- ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน
- นักเรียนทาแบบทดสอบหลัง - สื่อ
- ครูและนักเรียนเฉลยแบบทดสอบ
เรียน
PowerPoint
หลังเรียนร่วมกัน
- นักเรียนและครูเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียนร่วมกัน

ประเมิน
การเรียนรู้
ผลงาน
นักเรียน

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๑

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑) สื่อ PowerPoint เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒) แบบทดสอบหลังเรียน
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่
ไม่เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง
ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่แปลกใหม่
เล็กน้อย
คล้ายตัวอย่าง
จากตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพ
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
แต่ไม่ระบายสี
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มี
การตกแต่ง

๑๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง พฤติกรรมดีมีวธิ ีแก้ปัญหา เวลา ๑ ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ป.๕/๒ อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
ป.๕/๓ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ดังนั้นจึงต้องรู้จัก ดูแลตนเอง ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตลอดจนมี
พฤติกรรมที่พึ งประสงค์ ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและเพื่ อน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขและเกิดความอบอุ่นในครอบครัว
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
ระบุแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู้
- แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๑ ใฝ่เรียนรู้
๖.๒ มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๔๔

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) จานวน ๑ ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๑.

๒.

๓.

๑. ระบุแนวทาง
การแก้ปัญหา
พฤติกรรมวัยรุน่
๒. ปฏิบัติตน
ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

ขั้นนา

๑๐
นาที

ขั้นสอน

๒๕
นาที

ขั้นปฏิบัติ

๑๐
นาที

- ครูตั้งคาถามสาคัญ “นักเรียนคิดว่า - นักเรียนตอบคาถาม
การเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น พฤติกรรมใด
“นักเรียนคิดว่าการเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
ที่เป็นปัญหาบ้าง แล้วส่งผลต่อใครบ้าง” พฤติกรรมใดทีเ่ ป็นปัญหาบ้าง
แล้วส่งผลต่อใครบ้าง”
- ครูเชื่อมโยงคาตอบของนักเรียน
- นักเรียนตัง้ ใจฟังวิธกี ารทากิจกรรม
สู่กิจกรรมแบบแผนความคิดแนวทาง แบบแผนความคิดแนวทาง
การแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
การแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุน่
- ครูอธิบายกิจกรรมแบบแผนความคิด - นักเรียนเริ่มทากิจกรรมแบบแผน
แนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรม
ความคิดแนวทางการแก้ปัญหา
วัยรุ่น
พฤติกรรมวัยรุ่น
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ๔ คน
๑. นักเรียนแบ่งกลุม่ ๔ คน
๒. นักเรียนระดมความคิดร่วมกัน
๒. นักเรียนระดมความคิดร่วมกัน
ในหัวข้อแนวทางการแก้ปัญหา
ในหัวข้อแนวทางการแก้ปัญหา
พฤติกรรมวัยรุ่น โดยแบ่งออกเป็น
พฤติกรรมวัยรุ่น โดยแบ่งออก
พฤติกรรมในการปรับตัวต่อ
เป็นพฤติกรรมในการปรับตัวต่อ

ประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

- สื่อ
PowerPoint

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
- แบบ
ประเมิน
ผลงาน
นักเรียน

- สื่อ
PowerPoint

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ลาดับ
ที่

๔.

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓. เห็น
ความสาคัญ
ของการมี
ครอบครัวที่

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

๑๔๕
แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อ
ครอบครัวที่อบอุ่น และพฤติกรรม
ครอบครัวที่อบอุ่น และ
ที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ความขัดแย้ง
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
๓. จาก ๓ หัวข้อดังกล่าว ให้นักเรียน ๓. จาก ๓ หัวข้อดังกล่าว
ช่วยกันคิดแต่ละหัวข้อ
ให้นักเรียนช่วยกันคิดแต่ละ
ต้องประกอบด้วยชื่อปัญหา
หัวข้อต้องประกอบด้วยชื่อ
สาเหตุของปัญหา และแนวทาง
ปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
การแก้ปญ
ั หา
แนวทางการแก้ปัญหา
- ขณะนักเรียนทากิจกรรม ครูคอย
ตรวจสอบ โดยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนและช่วยเหลือให้
คาแนะนา
๕ นาที - ครูและนักเรียนสรุปบทเรียน
- นักเรียนสรุปบทเรียนจากกิจกรรม - สื่อ
จากกิจกรรมทีน่ ักเรียนนาเสนอ
ที่นักเรียนนาเสนอ
PowerPoint

ประเมิน
การเรียนรู้

- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม

๑๔๖
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
จุดประสงค์
การเรียนรู้
อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อ PowerPoint เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผล ผลงานนักเรียน
ประเด็นการประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
เนื้อหา
๒. ความคิด
สร้างสรรค์

๓. ความสวยงาม

๔ (ดีมาก)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ครบถ้วน
สมบูรณ์
เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ไม่
เหมือนตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
ประณีต
รายละเอียดสมบูรณ์
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี
สัมพันธ์กับเนื้อหา

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
คะแนน ๑๐-๑๒ หมายถึง
คะแนน ๗-๙
หมายถึง
คะแนน ๔-๖
หมายถึง
คะแนน ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตรงตามเนื้อหาที่ ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดไม่เกิน กาหนด ผิดไม่เกิน
๑ แห่ง
๒ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เป็นชิ้นงานที่
ปรับปรุง
ปรับปรุงดัดแปลง
ไม่แปลกใหม่
เล็กน้อย
คล้ายตัวอย่าง
จากตัวอย่าง
ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดมาก
ชิ้นงานสะอาด
ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ตกแต่ง เรียบร้อย ตกแต่ง
วาดภาพระบายสี วาดภาพ
แต่ไม่สัมพันธ์กบั
แต่ไม่ระบายสี
เนื้อหา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ตรงตามเนื้อหาที่
กาหนด ผิดมากกว่า
๓ แห่ง
เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัวอย่าง
รายละเอียดไม่ครบ

ชิ้นงานสะอาด
เรียบร้อย ไม่มีการ
ตกแต่ง

๑๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สอน
)
เดือน

พ.ศ.

๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ตรวจ
)
เดือน

พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔๙

แบบประเมินตนเอง
ชือ่ : _________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่

๒

เรื่อง

พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา

๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม
๒ สามารถระบุประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตาม
วัฒนธรรมไทย
๓ มีวิธีปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
๔ ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุม่ เพื่อนได้
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๑๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____
สิ่งหนึ่งที่ฉนั ได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานีใ้ นปลายภาคเรียน คือ

ฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หาก

สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ

สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ

ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ

๑๕๑

บรรณานุกรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บรรณานุกรม/แหล่งอ้างอิง
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้, สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๘). หลากหลายเทคนิควิธีสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. เอกสารประกอบการ
อบรม.
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน. (๒๕๕๓). แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน. (๒๕๕๙). แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับครูผู้สอน)
กลุ่มบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง).

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวมรายหน่วยการเรียนรู้

๑๕๓

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แบบประเมินความรู้รวม
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเดินทางของอาหาร
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/ห้อง.....................เลขที่...........

คาชี้แจง
๑. แบบประเมินความรู้/ทักษะ/ภาระงาน/ชิ้นงาน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือจบหน่วยการเรียน
๒. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคุณภาพ (คาอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ท้าย
หน่วยการเรียนรู้) ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑. อธิบายความสาคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ
๓. ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน
(..............................................................)
หมายเหตุ ครูผู้สอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินทักษะ/สมรรถนะตามภาระงาน/ชิ้นงาน

๑

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การเดินทางของอาหาร

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชัน้ /ห้อง.....................เลขที่...........
คาชี้แจง
๑. แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ เพื่อวัดผลด้านคุณลักษณะและเจตคติระหว่างเรียนหรือจบหน่วยการเรียน
๒. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคุณภาพ (คาอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ท้าย
หน่วยการเรียนรู้) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้
๒. แสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่น
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน
(.............................................................)
หมายเหตุ ครูผู้สอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินคุณลักษณะได้ตามบริบทของโรงเรียน

๑

๑๕๕

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แบบประเมินรวม
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/ห้อง.....................เลขที่...........
คาชี้แจง
๑.แบบประเมินความรู้/ทักษะ/ภาระงาน/ชิ้นงาน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือจบหน่วยการเรียน
๒. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคุณภาพ (คาอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ท้าย
หน่วยการเรียนรู้) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม
๒. อธิบายความสาคัญของการมีครอบครัวทีอ่ บอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
๓. ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
รวม
ระดับคุณภาพ
ผ่าน ระดับพอใช้ขึ้นไป
ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน
(..............................................................)
หมายเหตุ ครูผู้สอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินทักษะ/สมรรถนะตามภาระงาน/ชิ้นงาน

๑

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)
แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติ
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา

ชื่อ-สกุล ...............................................................................................ชั้น/ห้อง.....................เลขที่...........
คาชี้แจง
๑. แบบประเมินคุณลักษณะและเจตคติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ เพื่อวัดผลด้านคุณลักษณะและเจตคติระหว่างเรียนหรือจบหน่วยการเรียน
๒. โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับคุณภาพ (คาอธิบายระดับคุณภาพแสดงที่ท้าย
หน่วยการเรียนรู้) ระดับคุณภาพ ๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง
ประเด็นการประเมิน

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

๑. แสดงพฤติกรรมการใฝ่รู้
๒. แสดงพฤติกรรมความมุ่งมั่น
รวม
ระดับคุณภาพ

ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน
(.............................................................)
หมายเหตุ ครูผู้สอนสามารถปรับ/เพิ่ม ประเด็นการประเมินคุณลักษณะได้ตามบริบทของโรงเรียน

๑๕๗

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แบบบันทึกการตอบคาถามกิจกรรม คนเก่งติดดาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ .......................................................................
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เรื่อง ..............................................................................................................................
คาชี้แจง นักเรียนตอบถูกต้อง จะได้จานวนดาวมากขึ้น
กลุม่

๑

สัปดาห์ที่ ๑
๒ ๓ ๔

๕

๑

สัปดาห์ที่ ๒
๒ ๓ ๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เกณฑ์การตัดสิน
จานวนดาว ๑๒-๑๕ หมายถึง
จานวนดาว ๘-๑๑ หมายถึง
จานวนดาว ๔-๗
หมายถึง
จานวนดาว ๑-๓
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕

๑

สัปดาห์ที่ ๓
๒ ๓ ๔

๕

รวม
คะแนน

สรุปผล

๑๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ภาคผนวก ข
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕๙

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๖๑

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แหล่งอ้างอิง : https://www.kaganonline.com/catalog/smartcards.php

๑๖๓

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การฟัง
คําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพหรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม
ของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด ทําได้โดยเขียน
ความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อน และความคิดที่แยกย่อยที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์
บก

สัตว์
ปีก

มีดอก

โปรติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์
น้ำ

ไวรัส

พืช

ไม่มดี อก

๑๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทำ
เงือ่ นไข
การกระทำ
เงือ่ นไข
การกระทำ
เงือ่ นไข
การกระทำ
ราก
การกระทำ

เงือ่ นไข
การกระทำ
เงือ่ นไข
การกระทำ
เงือ่ นไข
การกระทำ

๑๖๕

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใดที่มี
ความเหมือนหรือความต่ า งกั น เป็นการคิดแบบหาตั วร่ วมในสิ ่ งที่ เหมื อนกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จ ักจํ า แนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์พืช

เซลล์สัตว์

ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปร่างกลม
อ่อนนุม่

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอนต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

๑๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียนเพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทําได้โดย
กําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

๑๖๗

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Logs)

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เรียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการ
ประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ ลักษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้ที่เขียน
ในแต่ละครั้ง เกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้ ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่ มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียนเพราะสามารถเขียนได้ง่ายกว่า จะทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการเขียนบันทึกการเรียนรู้
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทาด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึกการเรียนรู้ แล้วพูดหรือ
เขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทางการให้
ความคิดเห็นการให้ก าลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผู้เรียนถาม รวมไปถึงการตั้งค าถามเพื่อให้
นักเรียนได้มีการคิดเพื่อตอบกลับมายังผู้สอน หากครูมีเวลา ควรอ่านบันทึกการเรียนรู้และตอบกลับในชั้นเรียน
และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรทาด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึกการเรียนรู้แล้วพูดหรือ
เขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทางการให้
ความคิดเห็น การให้กาลังใจ การชมเชย หรือ การตอบกลับปัญหาที่ผู้เรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคาถามเพื่อให้
นักเรียนได้มีการคิดเพื่อตอบกลับมายังผู้สอน หากครูมีเวลาควรอ่านบันทึกการเรียนรู้และตอบกลับในชั้นเรียน
และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทา
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
โดยให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และทาแบบบันทึกการเรียนรู้
ในช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสาคัญที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หรือหัวเรื่อง
ของแต่ละวิชาให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ครูนาข้อมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป

๑๖๙

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ปี ___________________________
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
เรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้ เพื่อประเมินการ
พอใช้

ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๑๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _____________________________________วัน เดือน ปี ___________________________
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
เรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้ เพื่อประเมินการ
พอใช้

ค่อนข้างดี
กิจกรรม

ดี

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
๓. กาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1
ข้อ)








๑๗๑

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมิน
เหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๒. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขนึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า ๑ อย่าง)

๑๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง
๑. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
๒. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
ในบทเรียนต่อไป ฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
๓. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุ่มของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
๔. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
๕. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
๖. ในวันนี้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนของฉันในรูปแบบใดบ้าง (เช่น ให้กาลังใจ กล่าวชมเชย ให้ความ
ช่วยเหลือ ฯลฯ)
๗. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
๘. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
๙. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
๑๐. ตามความรู้สึกของฉัน นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในการเรียนวันนี้ และสิง่ ใดที่นักเรียนยังตอบสนองไม่ดีพอ

๑๗๓

คณะผู้จัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
ข้าราชการบานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
นายสมัย ธนะศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒
นายโกวิท เพลินจิตต์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑

๑๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางนิรมล ตู้จินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๑. นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๒. นายปรีชา เดือนนิล
๓. นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
๔. นางอุไร เปียงใจ
๕. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์
๖. นางยุวดี ชุมปัญญา
๗. นางนิติพร ศรีโนนยาง
๘. นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
๙. นายปริญญา อุปลา
๑๐. นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์
๑๑. นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
๑๒. นางรัตนาภรณ์ คาฝุย
๑๓. นางสาวปาริชาต บุษบงศ์
๑๔. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
๑๕. นางวานิตย์ ธานี
๑๖. นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
๑๗. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
๑๘. นายศิริ ไชยช่อฟ้า
๑๙. นางจินตนา ไชยช่อฟ้า
๒๐. นางสาวพรพิมล ยอดแก้
๒๑. นายจาลอง ไชยยา
๒๒. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์
๒๓. นางวิภาพร แก่นอ้วน
๒๔. นางวิภาดา ขุนนิตย์
๒๕. นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
๒๖. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นางสาวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
๒๘. นางสาววนิดา หินน้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบานาญ สพป.พังงา
ข้าราชการบานาญ
ประธาน
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางปุก
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางกอม
สพป.น่าน เขต ๒
ศึกษานิเทศก์
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านหัวคา
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกัน
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าทองหลาง
สพป.พังงา
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
สพป.พังงา

๑๗๕
๒๙. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
๓๐. นางลัดดา สุขศรี
๓๑. นายสมชาย นาวีว่อง
๓๒. นายอิสรานันท์ ชนะภัย
๓๓. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
๓๔. นางสาวเสาวณี โบบทอง
๓๕. นายเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นางสายรุ้ง ติ๊บขัน
๓๗. นายสมศักดิ์ สุทธการ
๓๘. นางเทียมจิต หาญยุทธ
๓๙. นายนันตชัย แอบู
๔๐. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นายอนันต์ หาญจิตร
๔๒. นายเจษฎา อนันตศรี
๔๓. นายไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์
๔๕. นายนพรัตน์ ทองอยู่
๔๖. นางอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง
๔๘. นายสุนทร หนูอินทร์
๔๙. นางนาตญา สัตถาผล
๕๐. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน
๕๑. นางสาวดารุณี มุงคุณ
๕๒. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
๕๓. นางจินดา ก่อบุญ
๕๔. นางสาววราภรณ์ เขตโสภา
๕๕. นางทิพย์สุดา ธิศรี
๕๖. นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์
๕๗. นายวิสูตร สวนไผ่

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจัน
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าหิน
ครูโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจืด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปกปุย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง
ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา
ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน

สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน 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

๑๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

๕๘. นางสุจินต์ สวนไผ่
๕๙. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นายบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒

สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗๗

คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓)
ที่ปรึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สบทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (สุขศึกษา ป.๕)

คณะทำงำนปรับปรุงคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรูส้ ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
๒. นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓. นางสาวเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางสาวภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นางสาวจุลีพร จุรุพันธ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. นางสาวสุจิตรา บุญธรรม
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. นางสาวกรรณิกา เพชรศรี
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘. นางสาวปฏิญญา ประจัญบาน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทำงำนตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒. นางสาวฤดีมาศ งามสง่า
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์
สพป.กทม.
๓. นางสาวภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางสาวสุจิตรา บุญธรรม
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นางสาวปฏิญญา ประจัญบาน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทำงำนตรวจ/บรรณำธิกำรกิจคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒. นางสาวฤดีมาศ งามสง่า
ครู โรงเรียนสายน้าทิพย์
สพป.กทม.
๓. นางสาวกรรณิกา เพชรศรี
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๕. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

