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วิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา พ12101

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำ�นวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางสาวสาลินี มานันไชย
สถานที่ทำ�งาน
			

ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-514171
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101
ครั้งที่

วัน เดือน ปี
เวลา

1

20 พ.ค. 58
12.30 - 13.30 น.

2

27 พ.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
3 มิ.ย. 58
12.30 - 13.30 น.
10 มิ.ย. 58
12.30 - 13.30 น.
17 มิ.ย. 58
12.30 - 13.30 น.
24 มิ.ย. 58
12.30 - 13.30 น.

3
4
5
6

7

1 ก.ค. 58
12.30 - 13.30 น.

8
9

10

จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1/60 ร่างกายของเรา

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

1/60 ร่างกายของเรา

พ 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2
ป. 2/3
พ 5.1 ป. 2/1
พ 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2

1/60 ร่างกายของเรา

พ 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2

1/60 ร่างกายของเรา

พ 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2

1/60 ชีวิตมนุษย์

พ 1.1 ป. 2/3

1/60 ชีวิตมนุษย์

พ 1.1 ป. 2/1 ป. 2/2
ป. 2/3
พ 5.1 ป. 2/1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1/60 ครอบครัวมีสุข

สิ่งที่ รร. ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ

พ 2.1 ป. 2/1

- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบงาน

8 ก.ค. 58
1/60 ครอบครัวมีสุข
12.30 - 13.30 น.
15 ก.ค. 58
1/60 เพื่อนสนิทมิตรสหาย
12.30 - 13.30 น.

พ 2.1 ป. 2/1

29 ก.ค. 58
1/60 เพื่อนสนิทมิตรสหาย
12.30 - 13.30 น.

พ 2.1 ป. 2/2

- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบงาน
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ

พ 2.1 ป. 2/2
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กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101
ครั้งที่
11

วัน เดือน ปี
เวลา

จำ�นวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

สิ่งที่ รร. ปลายทาง
ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบงาน
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12
19 ส.ค. 58
1/60 เพศน่ารู้
พ 2.1 ป. 2/3 ป. 2/4
- ใบความรู้
12.30 - 13.30 น.
- ภาพประกอบ
13

5 ส.ค. 58
1/60 เพศน่ารู้
12.30 - 13.30 น.

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1/60 โรคน่ารู้

26 ส.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
14
2 ก.ย. 58
1/60 โรคน่ารู้
12.30 - 13.30 น.
15
9 ก.ย. 58
1/60 โรคน่ารู้
12.30 - 13.30 น.
16
16 ก.ย. 58
1/60 โรคน่ารู้
12.30 - 13.30 น.
17

23 ก.ย. 58
1/60 โรคน่ารู้
12.30 - 13.30 น.
18
30 ก.ย. 58
1/60 โรคน่ารู้
12.30 - 13.30 น.
ทดสอบหลังเรียน
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พ 2.1 ป. 2/3 ป. 2/4

พ 4.1 ป. 2/4 ป. 2/5
พ 4.1 ป. 2/4 ป. 2/5
พ 4.1 ป. 2/4 ป. 2/5
พ 4.1 ป. 2/4 ป. 2/5

พ 4.1 ป. 2/4 ป. 2/5
พ 1.1 ป. 2/1 - 3
พ 2.1 ป. 2/1 - 4
พ 4.1 ป. 2/1 ป. 2/4 - 5

- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบงานเรื่องโรค
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ
- ใบความรู้
- ภาพประกอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
รหัสวิชา พ12101
เวลา 18 ชั่วโมง

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1
ตัวชี้วัด พ 1.1 ป. 2/1
พ 1.1 ป. 2/2
พ 1.1 ป. 2/3

เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
อธิบายลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายใน
อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 2.1
ตัวชี้วัด พ 2.1 ป. 2/1
พ 2.1 ป. 2/2
พ 2.1 ป. 2/3
พ 2.1 ป. 2/4

เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำ�เนินชีวิต
ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว
บอกความสำ�คัญของเพื่อน
ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำ�ลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัด พ 3.1 ป. 2/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
พ 3.1 ป. 2/2 เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่น อาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
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มาตรฐานการเรียนรู้ พ 3.2 รักการออกกำ�ลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำ�อย่าง
สมํ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีนํ้าใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัด พ 3.3 ป. 2/1 ออกกำ�ลังกาย และเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน
พ 3.3 ป. 2/2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำ�รงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด พ 4.1 ป. 2/1 บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
พ 4.1 ป. 2/2 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
พ 4.1 ป. 2/3 ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
พ 4.1 ป. 2/4 อธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
พ 4.1 ป. 2/5 ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้
ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป. 2/1 ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางนํ้า และทางบก
พ 5.1 ป. 2/2 บอกชื่อยาสามัญประจำ�บ้าน และใช้ยาตามคำ�แนะนำ�
พ 5.1 ป. 2/3 ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน
พ 5.1 ป. 2/4 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
พ 5.1 ป. 2/5 อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ12101

ศึกษาหน้าที่และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว ศึกษาความสำ�คัญของเพื่อน และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ การใช้อุปกรณ์
ประกอบ การออกกำ�ลังกาย การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่อาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต้น ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม ศึกษาการเลือกอาหาร
ที่มีประโยชน์และการมีสุขภาพที่ดี
ผลเสียของใช้และของเล่นที่มีต่อสุขภาพ ศึกษาอุบัติเหตุทางนํ้า  และทางบก วิธีป้องกันและการปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�เมื่อเกิดการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ศึกษาการใช้ยาสามัญประจำ�บ้าน โทษของสารเสพติด
สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย การ
หนีไฟและการป้องกันอัคคีภัย
โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ การอธิบาย การเปรียบเทียบ การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย และเห็นคุณค่าในการนำ�ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต
ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้

ตัวชี้วัด
พ 1.1

ป. 1/1 ป. 1/2

พ 2.1

ป. 1/1 ป. 1/2 ป. 1/3

พ 3.1

ป. 1/1 ป. 1/2

พ 3.2

ป. 1/1 ป. 1/2

พ 4.1

ป. 1/1 ป. 1/2 ป. 1/3

ป. 1/4

ป. 1/5

พ 5.1

ป. 1/1 ป. 1/2 ป. 1/3

ป. 1/4

ป. 1/5

ป. 1/4

รวม 20 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
ร่างกายของเรา

รายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
พ 1.1 ป. 2/1

พ 1.1 ป. 2/2

2

2
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พ 1.1 ป. 2/3
ชีวติ และครอบครัว พ 2.1 ป. 1/1

สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ12101
เวลา 18 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการไปตามวัย (สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะ
อาหาร ลำ�ไส้ ฯลฯ)
การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกำ�ลังกาย
- การกินอาหาร
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ตนเอง
- พ่อ แม่
- พี่น้อง
- ญาติ

สอบกลางภาค
ชีวติ และครอบครัว พ 2.1 ป. 2/2
ความสำ�คัญของเพื่อน (เช่น พูดคุย ปรึกษา เล่น ฯลฯ)
พ 2.1 ป. 2/3
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความเป็นสุภาพบุรุษ
- ความเป็นสุภาพสตรี
ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรือเพศชาย
พ 2.1 ป. 2/4

เวลา นํ้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
6

10

2

10

10
4
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หน่วย
ที่
3

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สร้างเสริมสุขภาพ พ 4.1 ป. 2/4

สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด

อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย
- ตาแดง ท้องเสีย ฯลฯ
อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ
- ถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ
วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
พ 4.1 ป. 2/5
- ตัวร้อน
- มีนํ้ามูก
- ปวดท้อง
- ผื่นคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง)
- ฟกชํ้า
วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
สอบปลายภาค
รวม

เวลา นํ้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
6

10

18

10
50
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชา สุขศึกษา

และพลศึกษา

เรื่อง

รหัสวิชา พ12101

ร่างกายของเรา
เวลา 6 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด พ 1.1 ป. 2/1
พ 1.1 ป. 2/2
พ 1.1 ป. 2/3

อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน
อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด พ 5.1 ป. 2/1 ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางนํ้าและทางบก

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร
และลำ�ไส้ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายในได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร และลำ�ไส้
3. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในร่างกาย
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายใน
5. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
6. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน

3. สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะ
อาหาร และลำ�ไส้ทที่ �ำ งานอย่างปกติ อันมีความสำ�คัญในการเจริญเติบโตตามพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแล
ป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้เกิดอันตรายรวมถึงปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
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4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1.
2.
3.
4.

ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกาย
วิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายในร่างกาย
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางนํ้าและทางบก

ทักษะ/กระบวนการ
1.
2.
3.
4.
5.

การสังเกต
การนำ�ความรู้ไปใช้
การระบุ
การสื่อสาร
การปฏิบัติ

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
เห็นความสำ�คัญของอวัยวะภายในร่างกาย

5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. ค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

7. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ให้นักเรียนเลือกอวัยวะภายในที่คิดว่าสำ�คัญที่สุด แล้วเขียนวิธีการดูแลป้องกัน
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การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมิน

4
เขียนวิธีการดูแลป้องกัน เขียนวิธีการดูแลป้องกัน
อวัยวะภายในที่นักเรียน อวัยวะภายในได้ถูกต้อง
ตรงตามอวัยวะที่เลือก
คิดว่าสำ�คัญที่สุด
4 ข้อ

ระดับคุณภาพ
3
เขียนวิธีการดูแลป้องกัน
อวัยวะภายในได้ถูกต้อง
ตรงตามอวัยวะที่เลือก
3 ข้อ

2
เขียนวิธีการดูแลป้องกัน
อวัยวะภายในได้ถูกต้อง
ตรงตามอวัยวะที่เลือก
2 ข้อ

1
เขียนวิธีการดูแลป้องกัน
อวัยวะภายในได้ถูกต้อง
ตรงตามอวัยวะที่เลือก
1 ข้อ

การประเมินใบกิจกรรม
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน ระดับ ดี

2 คะแนน ระดับ พอใช้
1 คะแนน ระดับ ปรับปรุง

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในสมอง
2. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในสมอง
3. เขียนการดูแลป้องกันอวัยวะภายในสมอง
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายในสมอง
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ� 1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกร่างกายในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ครูชี้แจงเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสุขศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
- ร่างกายของเรา 
- ชีวิตและครอบครัว
- การสร้างเสริมสุขภาพ
3. นักเรียนทดสอบก่อนเรียน จำ�นวน 5 ข้อ เพื่อประเมินผลก่อนเรียน
4. ครูถามนักเรียนว่า  อวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างและครูถาม
นักเรียนต่อว่า อวัยวะในร่างกายใดที่เกี่ยวกับการคิด
ขั้นสอน 1. นักเรียนสังเกตภาพอวัยวะสมองจากสื่อ สไลด์ และบอกลักษณะของสมอง
2. ครูถามนักเรียนว่าสมอง มีหน้าที่อะไร
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของสมองจากสื่อ สไลด์ สมองถูกห่อหุ้ม
อยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวและมีรอยหยัก
- มีหน้าที่ควบคุมการทำ�งานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว
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4.
5.
6.

5.
ขั้นสรุป

- ทำ�หน้าที่รับรู้ความรู้สึก อารมณ์ ความจำ� การคิดและการเรียนรู้
นักเรียนสังเกตภาพเด็กวิ่งชนศีรษะกระแทกจากสื่อ สไลด์ จากนั้นครูถามนักเรียนว่า 
ถ้าสมองได้รับการกระทบกระเทือนจะเกิดผลอย่างไรต่อสมอง ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
อันตรายที่เกิดขึ้นกับสมองเพิ่มเติม ครูเขียนคำ�ตอบลงบนกระดาน
นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 ช่วยกันคิดวิธีดูแลสมอง กลุ่มที่ 2 ช่วยกันคิด
การป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสมอง พร้อมทั้งส่งตัวแทนมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางการดูแลป้องกันสมองในสื่อ สไลด์ การดูแล
สมอง
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง เช่นวิตามินบี 1 บี 6 และบี 12 ที่มีในผลไม้
ถั่ว ไข่ ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ ฯลฯ
- ฝึกการคิดและความจำ�อยู่เสมอ
- ป้องกันอันตรายที่ทำ�ให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ลื่นล้มศีรษะฟาดพื้น
การป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสมองในชีวิตประจำ�วัน
- การระมัดระวังในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดินอย่างระมัดระวัง ไม่วิ่งซุกซน ไม่นั่ง
โยกเก้าอี้
- การระมัดระวังในการเล่น ไม่ปีนที่สูง วิ่งเล่นในที่ปลอดภัย ไม่นำ�ของแข็งมาตีศีรษะ
- ระมัดระวังการกระแทก เช่น ชนต้นไม้ ชนเสา ของแข็งต่างๆ
- ระมั ด ระวั ง การเดิ น ทาง เช่ น สวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะซ้ อ นจั ก รยานยนต์ ห รื อ ขั บ ขี่
จั ก รยาน คาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ในรถยนต์ นั่ ง ในเรี ย บร้ อ ยหรื อ หาที่ ยึ ด มั่ น คงในรถ
ประจำ�ทาง
นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการดูแลรักษาสมองของตนเองลงในสมุด
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสามารถบอกลักษณะหน้าที่และการดูแลป้องกันสมอง
ของตนเอง และปฏิบัติตนในการดูแลรักษาป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมอง
ของตนเองในชีวิตประจำ�วัน และสามารถนำ�กลับมาเล่าต่อครู หรือผู้ปกครองได้

ชั่วโมงที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในหัวใจและปอด
2. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในหัวใจและปอด
3. เขียนการดูแลป้องกันอวัยวะภายในหัวใจและปอด
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายในร่างกายหัวใจและปอด
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ� 1. ติดตามผลการปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันสมองของนักเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมา  โดย
ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน
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2. ครูให้นักเรียนแตะหน้าอกของตนเองทั้งด้านขวาและด้านซ้าย สังเกตความเคลื่อนไหว
3. จากนั้นให้นักเรียนใช้นิ้วชี้จับเส้นเลือดบริเวณข้อมือของตนเอง สังเกตความแตกต่างว่า
เกิดอะไรขึ้น
4. ครูถามว่า นักเรียนรู้จักอวัยวะที่กำ�ลังมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่
ขั้นสอน 1. นักเรียนดูภาพหัวใจ ครูถามนักเรียนว่าภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะใด
2. นั ก เรี ย นสั ง เกตภาพอวั ย วะหั ว ใจ แล้ ว บอกลั ก ษณะตำ � แหน่ ง และหน้ า ที่ ข องหั ว ใจ
นักเรียนดูวิดีโอ หัวใจทำ�งานอย่างไร จากสื่อสไลด์
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่ของหัวใจ ดังนี้
- ตั้งอยู่ในทรวงอกมีขนาดเท่ากำ�ปั้นของเจ้าของลักษณะคล้ายดอกบัวตูม แบ่งเป็น
4 ห้องได้แก่ ห้องบน ซ้ายและขวา ห้องล่าง ซ้ายและขวา หัวใจ มีหน้าที่สูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
4. ให้นักเรียนปิดจมูกปิดปากพร้อมกันสักครู่ จากนั้นครูถามนักเรียนว่า  เกิดอะไรขึ้นบ้าง
(หายใจไม่ออก) แล้วคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดบ้าง
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะตำ�แหน่งและหน้าที่ของปอด และความสัมพันธ์ของ
หัวใจและปอด
- ปอดตั้งอยู่ในทรวงอก มีอยู่ 2 ข้าง คือข้างซ้ายและขวาลักษณะคล้ายฟองนํ้า ยืดหยุ่น
ได้ หดได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ และฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี ความ
สัมพันธ์ระหว่างหัวใจและปอด คือ หัวใจจะทำ�หน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่างกายให้ทำ�งานได้ตามปกติ จากนั้นหัวใจจะรับเลือดที่ร่ างกายใช้แล้วหรือ
เลือดเสียกลับเข้ามาที่หัวใจอีกครั้งเพื่อส่งต่อไปยังปอดที่จะมีหน้าที่ฟอกเลือดเสีย
ให้เป็นเลือดดี
6. นักเรียนดูภาพควันรถยนต์ แล้วถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
มี อั น ตรายหรื อ ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อวั ย วะใดได้ บ้ า ง จากนั้ น นั ก เรี ย นยกตั ว อย่ า ง
อันตรายที่เกิดขึ้นกับหัวใจและปอด
7. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เสนอวิธีการดูแลรักษาป้องกันหัวใจ กลุ่มที่ 2
เสนอวิธีการดูแลป้องกันปอด พร้อมทั้งส่งตัวแทนมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
8. ครูอธิบายเพิ่มเติม การดูแลป้องกันหัวใจและปอด ดังนี้
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัย
- การกินอาหารที่มีประโยชน์
9. นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง หัวใจและปอด
10. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการดูแลรักษาหัวใจและปอดของตนเองลงในสมุด
ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลรักษาหัวใจและปอดที่มีความสัมพันธ์
กันเกี่ยวกับการหายใจ การฟอกเลือด เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง
ที่ถูกต้อง
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ชั่วโมงที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในตับและไต
2. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในตับและไต
3. เขียนการดูแลป้องกันอวัยวะภายในตับและไต
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายในร่างกายตับและไต
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนำ� 1. ติดตามผลการปฏิบตั ติ นในการดูแลป้องกันสมอง หัวใจและปอดของนักเรียนจากชัว่ โมง
ที่ผ่านมา โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนดูภาพการดื่มนํ้าอัดลม แล้วถามว่ามีประโยชน์และอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
มีผลต่ออวัยวะใด
ขั้นสอน 1. นักเรียนสังเกตภาพอวัยวะตับ แล้วบอกลักษณะหน้าที่ของตับ
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่ของตับ เป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดอยู่
บริเวณช่องท้องค่อนไปทางด้านขวามีลักษณะเป็นกลีบ มีสีนํ้าตาลออกแดงคลํ้า
ตับมีหน้าที่
- ขับสารพิษออกจากร่างกาย
- ผลิตนํ้าดี ในการย่อยอาหาร
3. ครูถามนักเรียนว่านักเรียน ใครเคยกลั้นปัสสาวะนานๆบ้าง หรือปัสสาวะแสบ ปัสสาวะ
บ่อยหรือนานๆ ทีจะปัสสาวะ ปัสสาวะมีสีอะไร จากนั้นครูถามต่อว่าการกลั้นปัสสาวะ
มีผลต่ออวัยวะใด
4. นักเรียนสังเกตภาพอวัยวะไต แล้วบอกลักษณะหน้าที่ของไต
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่ของไต ดังนี้
- ตั้ ง อยู่ ด้ า นล่ า งของช่ อ งท้ อ งใกล้ ก ระดู ก สั น หลั ง รู ป ร่ า งคล้ า ยเมล็ ด ถั่ ว แดงมี ห น้ า ที่
กรองของเสียขับออกมาในรูปของปัสสาวะ
6. ครูถามนักเรียนว่าอวัยวะตับและไตมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นครู
อธิบายเพิ่มเติมว่าตับและไตจะมีความสัมพันธ์กันในการขับของเสีย
7. ครูกำ�หนดบัตรคำ�สิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆ ที่ส่งผลต่อตับและไต เช่น สุรา  นํ้าหวาน
นํ้าอัดลม อาหารรสจัด (นํ้าปลา พริก นํ้าส้มสายชู ขนมหวาน ฯลฯ) ยกของหนัก ดื่มนํ้า
น้อย ดื่มนํ้าไม่สะอาด กลั้นปัสสาวะ
8. นักเรียนเล่นเกมจับกลุ่มบัตรคำ�ให้ตรงกับอันตรายที่ส่งผลต่อตับและไตให้ถูกต้อง
9. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตับและไต ครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับตับและไต
10. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1เสนอวิธีการดูแลป้องกันตับ กลุ่มที่ 2 เสนอ
วิธีการดูแลป้องกันไต ครูอธิบายเพิ่มเติมในการดูแลป้องกันตับและไต จากสื่อสไลด์
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การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัย
- การกินอาหารที่มีประโยชน์
- ดื่มนํ้าสะอาดให้เพียงพอ
- ไม่กลั้นปัสสาวะฯลฯ
11. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการดูแลป้องกันตับและไตของตนเองลงในสมุด
ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลรักษาตับและไตที่มีความสัมพันธ์กัน
เกี่ยวกับการขับกรองของเสียในร่างกาย เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง
ที่ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในกระเพาะอาหารและลำ�ไส้
2. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในกระเพาะอาหารและลำ�ไส้
3. เขียนการดูแลป้องกันอวัยวะภายในกระเพาะอาหารและลำ�ไส้
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายในร่างกายกระเพาะอาหารและลำ�ไส้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 4
ขั้นนำ� 1. ติดตามผลการปฏิบตั ติ นในการดูแลป้องกันสมอง หัวใจ ปอด ตับและไตของนักเรียนจาก
ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน
2. ครูให้นักเรียนดูภ าพคนปวดท้อง ท้องเสีย แล้วถามนักเรียนว่าเคยมีอาการแบบนี้
หรือไม่ สาเหตุที่ทำ�ให้ปวดท้องมีอะไรบ้าง การปวดท้องเกี่ยวกับอวัยวะใดบ้าง
ขั้นสอน 1. นักเรียนชมวิดิทัศน์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ครูถามว่าระบบย่อยอาหารมีอวัยวะใดบ้าง
เมื่อเรากินอาหารเข้าไปอาหารจะถูกเก็บไว้ที่อวัยวะใด
2. นักเรียนสังเกตภาพและบอกลักษณะหน้าที่ของกระเพาะอาหารและลำ�ไส้
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่ของกระเพาะอาหารและลำ�ไส้ ที่มีความ
สัมพันธ์กัน
- กระเพาะอาหาร ตั้งอยู่ในบริเวณช่องท้อง เป็นถุงกล้ามเนื้อใหญ่มีความเหนียว ยืดตัว
ออกได้เพื่อรองรับอาหารทำ�หน้าที่เก็บอาหารและย่อยอาหาร
- ลำ�ไส้ ขดไปมาอยู่ในช่องท้องตอนบน เป็นท่อกลวงยาวลำ�ไส้แบ่งเป็น 3 ส่วน
- ลำ�ไส้ดูโอดินัม
- ลำ�ไส้เล็ก ทำ�หน้าที่ ดูดซึมสารอาหาร วิตามิน
- ลำ�ไส้ใหญ่ ทำ�หน้าที่ ดูดนํ้าและเกลือแร่ และขับถ่ายเป็นอุจจาระ
4. นักเรียนเล่นเกมทายชื่ออวัยวะ โดยแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ครูแจกป้ายชื่ออวัยวะภายใน
เมื่อครูอ่านข้อความหน้าที่ของอวัยวะใดให้ยกชื่อป้ายอวัยวะนั้น กลุ่มใดยกป้ายเร็ว
และถูกต้องได้คะแนน
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ขั้นสรุป

5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เสนอวิธีการดูแลป้องกันกระเพาะอาหาร
กลุ่มที่ 2 เสนอวิธีการดูแลป้องกันลำ�ไส้ ครูอธิบายเพิ่มเติมในการดูแลป้องกันกระเพาะ
อาหารและลำ�ไส้
- การระมัดระวังการกระแทก
- การออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัย
- การกินอาหารที่มีประโยชน์
- การดื่มนํ้าสะอาดเพียงพอ
- การกินอาหารให้ตรงเวลา
- การกินผักและผลไม้ หรือกินอาหารที่ย่อยง่าย
- การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดฯลฯ
6. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการดูแลรักษากระเพาะอาหารและลำ�ไส้ ของตนเองลง
ในสมุด
1. ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และการดูแลรักษากระเพาะอาหารและลำ�ไส้ ที่มี
ความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการย่อยอาหารและการขับถ่าย เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปปฏิบัติ
ในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 5
จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายลักษณะช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 5
ขั้นนำ� 1. นักเรียนสำ�รวจสุขภาพร่างกายของตนเอง สังเกตความสะอาดของร่างกาย ประเมิน
ความสะอาดและสุขภาพตนเอง
2. นักเรียนดูภาพเด็กทารกจากสื่อสไลด์ สังเกตลักษณะของเด็กในภาพ
3. ครูถามนักเรียนว่าเคยผ่านลักษณะนี้มาหรือไม่ มีบุคคลในรอบๆ ตัวหรือในครอบครัว
มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากนักเรียนหรือไม่
3. นักเรียนดูภาพ ภาพวัยต่างๆ เริ่มจากวัยทารกจนถึงวัยชรา จากสื่อสไลด์
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ การเกิด และจุดสิ้นสุด
คือการตายในแต่ละช่วงวัย ถ้าไม่ดูแลตนเองให้ดี ก็จะอาจเกิดการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ
และเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตทุกช่วงวัยได้
ขั้นสอน 1. นักเรียนสังเกตภาพช่วงวัยต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ในสื่อสไลด์ แล้วบอกลักษณะของแต่ละ
ช่วงวัย
2. ครูถามนักเรียนว่า  ในครอบครัวของนักเรียนมีคนวัยใดบ้าง นักเรียนอยู่ช่วงวัยใด
นักเรียนผ่านช่วงวัยใดมาแล้ว และนักเรียนกำ�ลังเข้าสู่ช่วงวัยใด
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมในช่วงวัยต่างๆ และการเจริญเติบโตของร่างกายจากสื่อสไลด์ ดังนี้
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ขั้นสรุป

- วัยทารก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลทั้งหมด
- วัยก่อนเรียน คือ วัยเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 1 - 6 ปี ช่วยเหลือ
ตนเองได้ในบางเรื่อง อยากรู้อยากเห็น
- วัยเรียน คือ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี สามารถดูแลตนเองได้เกือบทั้งหมด เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย นํ้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น
- วัยรุ่น คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 12 - 20 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- วัยรุ่นตอนต้น หรือ ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น อายุระหว่าง 12 - 15 ปี ผู้ชายมีเสียงห้าว
กังวานขึ้น ส่วนเด็กหญิงจะเริ่มมีสะโพกผายและมีหน้าอกใหญ่ขึ้น
- วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 16 - 20 ปี มีอารมณ์รุนแรงขึ้น อ่อนไหวง่าย ติดเพื่อน
ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
- วัยผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี มีร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่และมีความมั่นคงใน
หน้าที่ การงาน และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย คือ อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป
จะเรียกวัยนี้ว่า  วัยทอง ซึ่งวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย ทำ�ให้เกิด
ปัญหาสุขภาพได้
- วัยผู้สูงอายุ เป็นช่วงบั้นปลายของชีวิต มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร่างกายจะไม่มีการ
เจริญเติบโต มีความเสื่อมของร่างกายทางด้านต่างๆ
4. ให้นักเรียนเขียนบอกว่านักเรียนอยากอยู่ถึงช่วงวัยใด เพราะอะไร ลงในสมุด
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยต่างๆ
ได้แก่ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ

ชั่วโมงที่ 6
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน
3. บอกความสำ�คัญของอวัยวะภายในร่างกาย
4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายใน
5. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
6. ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 6
ขั้นนำ� 1. นักเรียนสำ�รวจสุขภาพร่างกายของตนเอง สังเกตความสะอาดของร่างกาย ประเมิน
ความสะอาดและสุขภาพตนเอง
2. ให้ตัวแทนนักเรียนนำ�เสนองานในสมุดจากชั่วโมงที่แล้ว
“นักเรียนอยากอยู่ถึงช่วงวัยใด เพราะอะไร”
ขั้นสอน 1. นักเรียนเรียงลำ�ดับภาพช่วงวัยต่างๆ ตามธรรมชาติของมนุษย์ให้ถูกต้อง
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางร่างกาย ความสำ�คัญที่ควรดูแลอวัยวะ
ภายในให้เป็นปกติเพื่อการเจริญเติบโตสมวัยตามพัฒนาการของมนุษย์
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3. ครูถามนักเรียนว่ามนุษย์ควรจะเจริญเติบโตให้ถึงช่วงวัยใด
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความสำ�คัญว่ามนุษย์ต้องมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไป
ตามช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตาย
5. นักเรียนดูวิดีโอการ์ตูน เรื่อง โต้เด็กดื้อ จากนั้นครูถามว่า
- เกิดอะไรขึ้นกับโต้
- การกระทำ�ดังกล่าวของโต้จะส่งผลต่อพัฒนาการช่วงวัยอย่างไร (ป่วย เจ็บ ตาย)
- นักเรียนอยากเป็นเหมือนโต้หรือไม่
6. นักเรียนช่วยกันคิดวิธีดูแลสุขภาพตนเองให้มีพัฒนาการไปตามช่วงวัย ไม่เจ็บไม่ป่วย
หรือตายก่อนถึงวัยอันควร ครูสุ่มตัวแทนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
7. ครูกำ�หนดแนวทางวิธีดูแลสุขภาพตนเองให้มีพัฒนาการไปตามช่วงวัยในสื่อสไลด์
- การดูแลร่างกายให้เป็นปกติ
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต
- ทำ�กิจกรรมที่มีประโยชน์และมีความสุข
- ออกกำ�ลังกายให้เหมาะสมตามวัย
- ป้องกันไม่ให้รา่ งกายได้รบั อันตรายจากอุบตั เิ หตุในชีวติ ประจำ�วัน เช่น การระมัดระวัง
การกระแทก การเล่น และอื่นๆ
- การเคลื่อนไหว และการเดินทางที่ปลอดภัย
8. นักเรียนเลือกอวัยวะภายในที่คิดว่าสำ�คัญที่สุด แล้วเขียนวิธีการดูแลป้องกัน
1. นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด
กระเพาะอาหาร และลำ�ไส้ที่ปกติ อันมีความสำ�คัญในการเจริญเติบโตตามพัฒนาการ
ไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้เกิดอันตรายรวมถึงปฏิบัติตน
ในการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในการดำ�รงชีวิตในวัย
ต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาพอวัยวะภายในร่างกาย สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้
ภาพช่วงวัยต่างๆ
บัตรคำ�สิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆ ที่ส่งผลต่อตับและไต
วีดิทัศน์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
วีดิทัศน์ เรื่อง โต้เด็กดื้อ
ป้ายชื่ออวัยวะภายใน
วิดีโอ หัวใจทำ�งานอย่างไร
สื่อสไลด์เรื่องอวัยวะภายใน
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10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

ความรู้

- ประเด็นคำ�ถาม
- ตั้งคำ�ถาม
- แบบทดสอบ
- ทดสอบ
- ตรวจผลงานในสมุด - แบบประเมินผลงาน

ทักษะ กระบวนการ
การปฏิบัติ

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

การนำ�ความรู้ไปใช้

สอบถาม
สังเกตพฤติกรรม

- ค่านิยมในการมีพฤติกรรม สอบถาม
สุขภาพที่ดี
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซื่อสัตย์ สุจริต

194

สมมุติสถานการณ์
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การวัด
เกณฑ์การวัดความรู้
4 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3 = ร้อยละ 70-89
2 = ร้อยละ 50-69
1 = ตํ่ากว่า 50
เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
4 = ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
3 = ปฏิบัติได้ตามคำ�แนะนำ�
2 = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
1 = ไม่ปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมินสถานการณ์
4 = นักเรียนสามารถบอกวิธีการนำ�ความรู้
ไปใช้และสามารถปฏิบตั ติ นได้ดว้ ยตนเอง
อย่างถูกต้องและเหมาะสมสมํ่าเสมอ
3 = นักเรียนสามารถบอกวิธีการนำ�ความรู้
ไปใช้และสามารถปฏิบตั ติ นได้ดว้ ยตนเอง
อย่างถูกต้องได้ตามคำ�แนะนำ�
2 = นักเรียนสามารถบอกวิธีการนำ�ความรู้
ไปใช้และสามารถปฏิบตั ติ นได้ดว้ ยตนเอง
อย่างถูกต้องปฏิบัติเป็นบางครั้ง
1 = ไม่สามารถบอกวิธีนำ�ความรู้ไปใช้และ
ไม่สามารถปฏิบัติตนได้

เกณฑ์คุณภาพ 4 อันดับ
แบบประเมินตนเอง
ค่านิยมในการมีพฤติกรรม 4 = สามารถแยกแยะพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ
สุขภาพที่ดี
ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยตนเอง
และสามารถเลื อ กปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์และไม่ปฏิบัติ
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สิ่งที่วัด

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด
3 = สามารถแยกแยะพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยตนเอง
แต่สามารถเลือกปฏิบัติพฤติกรรมด้าน
สุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ แ ละไม่ ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์
ได้เป็นบางครั้ง
2 = สามารถแยกแยะพฤติ ก รรมด้ า น
สุขภาพที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ถูกต้องด้วย
ตนเองแต่ ไ ม่ ส ามารถเลื อ กปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์
และไม่ ป ฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพ
ที่ไม่พึงประสงค์ได้
1 = ไม่ ส ามารถแยกแยะพฤติ ก รรมด้ า น
สุขภาพที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมด้าน
สุ ข ภาพที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ และไม่
สามารถปฏิบัติตนตามพฤติกรรมด้าน
สุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ แ ละพฤติ ก รรม
ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้

เกณฑ์การประเมินผลการนำ�ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตน
โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 3 ด้านคือ
1. ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นจริง
2. ปฏิบัติตามคำ�มั่นสัญญา
3. ปฏิบัติตนโดยคำ�นึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำ�ผิด
สิ่งที่วัด
ซื่อสัตย์สุจริต

วิธีการวัด
การสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การวัด
เกณฑ์การประเมินซื่อสัตย์สุจริต
4 = ปฏิบัติได้ครบทุกรายการอย่างสมํ่าเสมอ
3 = ปฏิบัติได้ครบทุกรายการเป็นบางครั้ง
2 = ปฏิบัติได้สองรายการเป็นบางครั้ง
1 = ปฏิบัติได้รายการเดียว
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11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………

12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ใบความรู้ที่ 1
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ประกอบด้วย
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4. กินอาการสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำ�ส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
8. ออกกำ�ลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจำ�ปี
9. ทำ�จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีสำ�นึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
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ใบความรู้ที่ 2
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101
เรื่อง อวัยวะภายในสมอง
สมอง
ถูกห่อหุ้มอยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวและมีรอยหยัก
1. มีหน้าที่ควบคุมการทำ�งานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว
2. ทำ�หน้าที่รับรู้ความรู้สึก อารมณ์ ความจำ� การคิดและการเรียนรู้

การดูแลสมอง
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง เช่นวิตามินบี 1 บี 6 และบี 12 ที่มีใน ผลไม้ ถั่ว ไข่
ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ ฯลฯ
2. ฝึกการคิดและความจำ�อยู่เสมอ
3. ป้องกันอันตรายที่ทำ�ให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ลื่นล้มศีรษะฟาดพื้น

การป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับสมองในชีวิตประจำ�วัน
1.
2.
3.
4.

การระมัดระวังในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดินอย่างระมัดระวัง ไม่วิ่งซุกซน ไม่นั่งโยกเก้าอี้
การระมัดระวังในการเล่น ไม่ปีนที่สูง วิ่งเล่นในที่ปลอดภัย ไม่นำ�ของแข็งมาตีศีรษะ
ระมัดระวังการกระแทก เช่น ชนต้นไม้ ชนเสา ของแข็งต่างๆ
ระมัดระวังการเดินทาง เช่น สวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนจักรยานยนต์หรือขับขีจ่ กั รยาน คาดเข็มขัด
นิรภัยในรถยนต์ นั่งในเรียบร้อยหรือหาที่ยึดมั่นคงในรถประจำ�ทาง
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ใบความรู้ที่ 3
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ12101
เรื่อง ช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์
ช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์
1. วัยทารก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลทั้งหมด
2. วัยก่อนเรียน คือ วัยเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 1 - 6 ปี ช่วยเหลือตนเองได้
ในบางเรื่อง อยากรู้อยากเห็น
3. วัยเรียน คือ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี สามารถดูแลตนเองได้เกือบทั้งหมด เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย นํ้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น
4. วัยรุ่น คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 12 - 20 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) วัยรุ่นตอนต้น หรือ ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น อายุระหว่าง 12 - 15 ปี ผู้ชายมีเสียงห้าวกังวานขึ้น ส่วน
เด็กหญิงจะเริ่มมีสะโพกผายและมีหน้าอกใหญ่ขึ้น
2) วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 16 - 20 ปี มีอารมณ์รุนแรงขึ้น อ่อนไหวง่าย ติดเพื่อน ชอบ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
5. วัยผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 20 - 60 ปี มีร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน
และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย คือ อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป จะเรียกวัยนี้ว่า  วัยทอง ซึ่งวัยนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย ทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
6. วัยผู้สูงอายุ เป็นช่วงบั้นปลายของชีวิต มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร่างกายจะไม่มีการเจริญเติบโต
มีความเสื่อมของร่างกายทางด้านต่างๆ
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ใบงาน

รายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ12101

ชื่อ..............................................................................................................................................ชั้น...........................................เลขที.่ .............................
ให้นักเรียนเลือกอวัยวะภายในที่คิดว่าสำ�คัญที่สุด แล้วเขียนวิธีการดูแลป้องกัน
อวัยวะภายในที่ฉันคิดว่าสำ�คัญที่สุด คือ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

วิธีการดูแลป้องกัน
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