แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สุขศึกษา )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชุด รอบรูสักนิด ชีวิตปลอดภัย
จํานวน 7 ชั่วโมง
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
เวลา 2 ชั่วโมง
ผูสอน นางจักรี ทารการ สอนวันที.่ ..............................................................เวลา..........................
มาตรฐานการเรียนรู

พ 1.1 เขาใจธรรมชาติข องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย
และจิตใจ
พ 1.1 ป.4/2 อธิบายความสําคัญของกลามเนื้อ กระดูกและขอที่มี
ผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
พ 1.1 ป.4/3 อธิบายวิธีดูแลกลามเนื้อ กระดูกและขอ ใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
พ 1.1 ป.5/1 อธิบายความสําคัญของระบบยอยอาหารและระบบ
ขับถายที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
พ 1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบยอยอาหารและระบบขับถายให
ทํางานตามปกติ

สาระสําคัญ
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เรงรีบในปจจุบัน อาจทําใหคนเราละเลย หรือใหความสนใจเพียง
เล็กนอย กับการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนในเรื่องของ อาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกกําลังกาย
และการพักผอนใหเพียงพอ จึงกลายเปนสาเหตุที่ทําใหหลายคนมีสุขภาพไมแข็งแรง หรือมีปญหา
ดานสุขภาพ การไดรับรูขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการปองกัน บําบัด บรรเทา และรักษา
สุขภาพ จะชวยสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไดดีขึ้น โรคบางโรค บางอาการ ก็สามารถปองกันได
งายๆ ดวยการใชชีวิตอยางมีสมดุลในทุกๆ ดาน

จุดประสงคการเรียนรู
1.กนักเรียนสามารถสาธิตวธีการออกกําลังกายอยางงายๆได(K)
2.กนักเรียนสามารถเขียนแผนที่ความคิดแสดงวิธีการดูแลระบบอวัยวะภายในรางกายได
อยางถูกตอง (P)
3.กนักเรียนเห็นความสําคัญของอวัยวะตางๆในรางกาย (A)
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1.กมีวินัย
2.กใฝเรียนรู
สาระการเรียนรู
1. การออกกําลังกาย
- การวายน้ํา
- กระโดดเชือก
- วิ่งเหยาะๆ
- เดินเร็ว
2. หนาที่และการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย
- ปอด
- หัวใจ
- กระเพราะอาหาร
- ลําไสเล็ก
- ไต
3. หนาที่และการทํางานของระบบตางๆในรางกาย
- ระบบผิวหนัง
- ระบบโครงสรางกระดูก
- ระบบกลามเนื้อ
- ระบบยอยอาหาร
- ระบบขับถาย

กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 30 นาที )
1.กนัก เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพ จํานวน 30 ขอ ใชเวลาใน
การทดสอบ 30 นาที
2.กนักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่นักเรียนไดปฏิบัติในทุกๆวัน
ขั้นสอน ( 20 นาที )
1.กครูนําสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหนักเรียนดู ดังหัวขอตอไปนี้
1.1กหัวขอที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
1.2กหัวขอที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
1.3กหัวขอที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
2.กครูแนะนําบทเรียนทั้งหมดใหนักเรียนดูวามีเนื้อหาในบาง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวขอตอไปนี้
2.1กการออกกําลังกาย
2.2กหนาที่และการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย
3.กนักเรียนศึกษาความรู เรื่อง การออกกําลังกายและหนาที่และการทํางานของอวัยวะตางๆ
ในรางกาย จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจาก
สื่อ ดิ จิต อลเสริ มการเรี ย นรู 8 กลุ มสาระของทรู ป ลูก ป ญญาเรีย บรอ ยแลว ให นั ก เรีย นลองทํ า
แบบฝก หั ด จากสื่อดิจิต อลเสริมการเรีย นรู 8 กลุมสาระของทรูป ลูก ปญญาโดยครูสุมนัก เรีย น
ตอบคําถาม
ขั้นสรุป ( 10 นาที )
1.กนักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดําโดยครูใหนักเรียนชวยกัน
เขียนแผนที่ความคิดแสดงวิธีการดูแลระบบอวัยวะภายในรางกาย
2.กครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 10 นาที )
1.กนักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะภายในของรางกายที่นักเรียนคิดวามี
ความสําคัญที่สุด

ขั้นสอน ( 20 นาที )
1.กครูนําสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหนักเรียนดู ดังหัวขอตอไปนี้
1.1กหัวขอที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
1.2กหัวขอที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
1.3กหัวขอที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
2.กครูแนะนําบทเรียนทั้งหมดใหนักเรียนดูวามีเนื้อหาในบาง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวขอตอไปนี้
2.1 หนาที่และการทํางานของระบบตางๆในรางกาย
3.กนั ก เรี ย นศึ ก ษาความรู เรื่ อ ง หน า ที่ แ ละการทํ า งานของระบบต า งๆในร า งกาย
จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอล
เสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาเรียบรอยแลว ใหนั กเรียนลองทําแบบฝกหัด จาก
สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญาโดยครูสุมนักเรียนตอบคําถาม
ขั้นสรุป ( 30 นาที )
1.กนัก เรียนทําแบบทดสอบหลัง เรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพ จํานวน 30 ขอ ใชเวลาใน
การทดสอบ 30 นาที
2.กนักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดําโดยครูสอดแทรกคุณธรรม
เกี่ยวกับการพักผอนใหเพียงพอเพื่อชวยใหระบบการทํางานของรางกายไดใชงานนอยที่สุด
3.กครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
สื่อ / อุปกรณและแหลงเรียนรู
สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญา
การวัดและประเมินผล
1.กวิธีการวัด
1.1กดานความรู ( K )
- ประเมินผลทดสอบหลังเรียน
1.2กดานจิตพิสัย ( A )
- ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
1.3กดานกระบวนการ ( P )
- ประเมินกระบวนการทํางาน

2.กเครื่องมือวัดผล
2.1กแบบทดสอบหลังเรียน
2.2กแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
2.3กแบบประเมินกระบวนการทํางาน
3.กเกณฑการประเมิน
3.1กประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียน ผานเกณฑรอยละ 70
3.2กประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล ผานเกณฑรอยละ 70
3.3กประเมินจากกระบวนการทํางาน ผานเกณฑรอยละ 70

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................
(นายพิษณุ วงศสูน)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลวง
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............

บันทึกผลหลังการสอน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผูสอน
( นางจักรี ทารการ )
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............

ภาคผนวก

แบบบันทึกการทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.ธนดล
แซอิ่น
ด.ช.วศิน
แซจง
ด.ช.สหัสวรรษ
แซเฉิน
ด.ช.เลาฉี
แซหวู
ด.ช.ธัชนนท
แซซุง
ด.ช.ภูชิต
ลุงคํา
ด.ช.วทัญู
แซเฉา
ด.ช.ธวัชชัย
คําแกว
ด.ญ.บุญขวัญ
แซหยาง
ด.ช.ธนดล
มาเยอะ
ด.ช.เลากุย
แซหลู
ด.ญ.อําพา
แซซุง
ด.ช.อาเซิง
แซลี้
ด.ช.วิวัฒน
แซลี้
ด.ช.เชาวมินทร
ใจรักปรางพุธ
ด.ช.เอกลักษณ
แซสือ
ด.ช.ภรภัทร
แซเหมย
ด.ญ.ศรีวรรณ
ลุงออ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
แซโจว
ด.ญ.จิดาภา
แซมู
ด.ช.อาฉั่ง
แซเจอว
ด.ช.นัฐพงษ
แซหวัง

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แบบบันทึกการทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.จงเฉิ่ง
แซเจอว
ด.ช.ธนวัฒน
ทวีบําเพ็ญ
ด.ช.เหลาซวง
แซใต
ด.ช.จิ๋งกอ
แซพู
ด.ญ.ฮุยยิง
แซหลุย
ด.ญ.ฮุยไก
แซหวาง
ด.ญ.มะลิวัลย
แซอิ่น
ด.ญ.จึ๋งหมิง
แซลี้
ด.ญ.ซุมมิ่ง
แซหวัง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
กุยแกว
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
พิมพเงิน
ด.ช.ศุภณัฐ
โสรวรรณ

เกณฑการใหคะแนน
33 – 40 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
21 – 32 คะแนน
หมายถึง
ดี
11 – 20 คะแนน
หมายถึง
พอใช
0 – 10 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑการประเมิน
28 – 40 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

แบบบันทึกการทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.ธนดล
แซอิ่น
ด.ช.วศิน
แซจง
ด.ช.สหัสวรรษ
แซเฉิน
ด.ช.เลาฉี
แซหวู
ด.ช.ธัชนนท
แซซุง
ด.ช.ภูชิต
ลุงคํา
ด.ช.วทัญู
แซเฉา
ด.ช.ธวัชชัย
คําแกว
ด.ญ.บุญขวัญ
แซหยาง
ด.ช.ธนดล
มาเยอะ
ด.ช.เลากุย
แซหลู
ด.ญ.อําพา
แซซุง
ด.ช.อาเซิง
แซลี้
ด.ช.วิวัฒน
แซลี้
ด.ช.เชาวมินทร
ใจรักปรางพุธ
ด.ช.เอกลักษณ
แซสือ
ด.ช.ภรภัทร
แซเหมย
ด.ญ.ศรีวรรณ
ลุงออ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
แซโจว
ด.ญ.จิดาภา
แซมู
ด.ช.อาฉั่ง
แซเจอว
ด.ช.นัฐพงษ
แซหวัง

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แบบบันทึกการทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
สรุปผล
แบบทดสอบ
ระดับ
การประเมิน
ชื่อ-สกุล
( 40 คะแนน )
คุณภาพ
ผาน ไมผาน
ด.ช.จงเฉิ่ง
แซเจอว
ด.ช.ธนวัฒน
ทวีบําเพ็ญ
ด.ช.เหลาซวง
แซใต
ด.ช.จิ๋งกอ
แซพู
ด.ญ.ฮุยยิง
แซหลุย
ด.ญ.ฮุยไก
แซหวาง
ด.ญ.มะลิวัลย
แซอิ่น
ด.ญ.จึ๋งหมิง
แซลี้
ด.ญ.ซุมมิ่ง
แซหวัง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
กุยแกว
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
พิมพเงิน
ด.ช.ศุภณัฐ
โสรวรรณ

เกณฑการใหคะแนน
33 – 40 คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
21 – 32 คะแนน
หมายถึง
ดี
11 – 20 คะแนน
หมายถึง
พอใช
0 – 10 คะแนน
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑการประเมิน
28 – 40 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ด.ช.ธนดล
ด.ช.วศิน
ด.ช.สหัสวรรษ
ด.ช.เลาฉี
ด.ช.ธัชนนท
ด.ช.ภูชิต
ด.ช.วทัญู
ด.ช.ธวัชชัย
ด.ญ.บุญขวัญ
ด.ช.ธนดล
ด.ช.เลากุย
ด.ญ.อําพา
ด.ช.อาเซิง
ด.ช.วิวัฒน
ด.ช.เชาวมินทร
ด.ช.เอกลักษณ
ด.ช.ภรภัทร

แซอิ่น
แซจง
แซเฉิน
แซหวู
แซซุง
ลุงคํา
แซเฉา
คําแกว
แซหยาง
มาเยอะ
แซหลู
แซซุง
แซลี้
แซลี้
ใจรักปรางพุธ
แซสือ
แซเหมย

3.ความพรอมในการเรียนและการตอบคําถาม

4.ความรับผิดชอบ

5.เวลาที่ใชในการทํางานและการสงงาน

4

4

4

4

4

รวม 20 คะแนน

2.การมีสวนรวมและการให ความรวมมือ

ที่

ชื่อ-สกุล

1.ความตั้งใจและความสนใจ

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คําชี้แจง ครูสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคลและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
การประเมิน

ผาน ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ด.ญ.ศรีวรรณ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
ด.ญ.จิดาภา
ด.ช.อาฉั่ง
ด.ช.นัฐพงษ
ด.ช.จงเฉิ่ง
ด.ช.ธนวัฒน
ด.ช.เหลาซวง
ด.ช.จิ๋งกอ
ด.ญ.ฮุยยิง
ด.ญ.ฮุยไก
ด.ญ.มะลิวัลย
ด.ญ.จึ๋งหมิง
ด.ญ.ซุมมิ่ง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
ด.ช.ศุภณัฐ

ลุงออ
แซโจว
แซมู
แซเจอว
แซหวัง
แซเจอว
ทวีบําเพ็ญ
แซใต
แซพู
แซหลุย
แซหวาง
แซอิ่น
แซลี้
แซหวัง
กุยแกว
พิมพเงิน
โสรวรรณ

4.ความรับผิดชอบ

5.เวลาที่ใชในการทํางานและการสงงาน

4

4

4

4

4

รวม 20 คะแนน

3.ความพรอมในการเรียนและการตอบคําถาม

ที่

2.การมีสวนรวมและการให ความรวมมือ

ชื่อ-สกุล

1.ความตั้งใจและความสนใจ

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คําชี้แจง ครูสังเกตพฤติกรรมผูเรียนรายบุคคลและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
การประเมิน

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการประเมิน

17 – 20 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
11 – 16 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
6 – 10 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
0 – 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
14 – 20 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
4
3
2
( ดีมาก )
( ดี )
( พอใช )
1.ความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ มีความตั้งใจและ
ความสนใจ
ใหความสนใจใน ใหความสนใจ
ใหความสนใจใน
การเรียนอยางมาก ในการเรียน
การเรียนบางครั้ง
พอสมควร
2.การมีสวนรวม แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
และการให
การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมใน
ความรวมมือ
การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน
อยางมาก
พอสมควร
บางครั้ง
3.ความพรอมใน มีพรอมใน
การเรียนและ
การเรียนและ
การตอบคําถาม การตอบคําถาม
อยางมาก
4.ความ
แสดงออกใน
รับผิดชอบ
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
อยางมาก
5.เวลาที่ใชใน
ทํางานและสงงาน
การทํางานและ ตรงตามเวลาที่
การสงงาน
กําหนด

มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
พอสมควร
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
พอสมควร
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 1-2 วัน

มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
บางครั้ง
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
บางครั้ง
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 3-4 วัน

1
( ปรับปรุง )
มีความตั้งใจและ
ใหความสนใจใน
การเรียนนอยมาก
แสดงออกถึง
การมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน
นอยมาก
มีพรอมใน
การเรียนและ
การตอบคําถาม
นอยมาก
แสดงออกใน
การรับผิดชอบ
ในการทํางาน
นอยมาก
ทํางานตามเวลาแต
สงงานชากวาที่
กําหนด 5 วัน
ขึ้นไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ด.ช.ธนดล
ด.ช.วศิน
ด.ช.สหัสวรรษ
ด.ช.เลาฉี
ด.ช.ธัชนนท
ด.ช.ภูชิต
ด.ช.วทัญู
ด.ช.ธวัชชัย
ด.ญ.บุญขวัญ
ด.ช.ธนดล
ด.ช.เลากุย
ด.ญ.อําพา
ด.ช.อาเซิง
ด.ช.วิวัฒน
ด.ช.เชาวมินทร
ด.ช.เอกลักษณ
ด.ช.ภรภัทร

แซอิ่น
แซจง
แซเฉิน
แซหวู
แซซุง
ลุงคํา
แซเฉา
คําแกว
แซหยาง
มาเยอะ
แซหลู
แซซุง
แซลี้
แซลี้
ใจรักปรางพุธ
แซสือ
แซเหมย

1. การเชื่อมโยงความรู

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

3. การสื่อความหมาย

4. การนําเสนอ

5. ผลงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม 20 คะแนน

แบบประเมินกระบวนการทํางาน
คําชี้แจง ครูสังเกตกระบวนการทํางานของผูเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

4

4

4

4

4

สรุป

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ด.ญ.ศรีวรรณ
ด.ญ.เพ็ญศิริ
ด.ญ.จิดาภา
ด.ช.อาฉั่ง
ด.ช.นัฐพงษ
ด.ช.จงเฉิ่ง
ด.ช.ธนวัฒน
ด.ช.เหลาซวง
ด.ช.จิ๋งกอ
ด.ญ.ฮุยยิง
ด.ญ.ฮุยไก
ด.ญ.มะลิวัลย
ด.ญ.จึ๋งหมิง
ด.ญ.ซุมมิ่ง
ด.ช.พงษพิสุทธิ์
น.ส.หลงเหมย
ด.ญ.พุธิตา
ด.ช.ศุภณัฐ

ลุงออ
แซโจว
แซมู
แซเจอว
แซหวัง
แซเจอว
ทวีบําเพ็ญ
แซใต
แซพู
แซหลุย
แซหวาง
แซอิ่น
แซลี้
แซหวัง
กุยแกว
พิมพเงิน
โสรวรรณ

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

3. การสื่อความหมาย

4. การนําเสนอ

5. ผลงาน

ที่

1. การเชื่อมโยงความรู

ชื่อ-สกุล

รวม 20 คะแนน

แบบประเมินกระบวนการทํางาน
คําชี้แจง ครูสังเกตกระบวนการทํางานของผูเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับประเด็น
การประเมิน ( 20 คะแนน )
ประเด็นการประเมิน

4

4

4

4

4

สรุป

ผาน

ไมผาน

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการประเมิน

17 – 20 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
11 – 16 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
6 – 10 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
0 – 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพผลงานอยูในระดับ
14 – 20 คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ประเด็น
1.การเชื่อมโยง
ความรู

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

3.การสื่อ
ความหมาย

4.การนําเสนอ
ผลงาน

5. ผลงาน

เกณฑการใหคะแนนกระบวนการทํางาน
ระดับคุณภาพ
4
3
2
( ดีมาก )
( ดี )
( พอใช )
1. เชื่อมโยงความรูได บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
ถูกตอง
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
2. มีความสอดคลอง
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
3. มีความชัดเจน
ขึ้นไป
4. มีความสมเหตุสมผล
1. ออกแบบ
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
แปลกใหม
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
2. มีความสอดคลอง
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
3. มีความชัดเจน
ขึ้นไป
4. ตรงตามเนื้อหา
1. อธิบายไดถูกตอง
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. มีความสมเหตุสมผล เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. มีความชัดเจน
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. เนื้อหาถูกตอง
ขึ้นไป
1. นําเสนอไดถูกตอง บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. มีความชัดเจน
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. ตรงตามเนื้อหา
ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. มีลําดับขั้นตอน
ขึ้นไป
1. สวยงาม
บกพรองเกณฑใด บกพรองเกณฑ
2. ขอมูลครบถวน
เกณฑหนึ่งใน
ในขอ 1,2,3 หรือ
3. สื่อไดชัดเจน ถูกตอง ขอ1,2,3 หรือ 4
4 ตั้งแต 2 เกณฑ
4. สรุปชัดเจนตรง
ขึ้นไป
เนื้อหา

1
( ปรับปรุง )
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป
บกพรองเกณฑ
ในขอ 1,2,3 หรือ
4 ตั้งแต 3 เกณฑ
ขึ้นไป

แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
-------------------------------------------------------คําสั่ง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การเลนฟุตบอลแบบใดถือวาผิดกติกา
ก. ยิงบอลเขาประตู
ข. สงบอลใหเพื่อน
ค. แสดงทาดีใจหลังจากยิงประตูได
ง. ใชมือผลักผูเลนฝายตรงขาม
2. กีฬาใดที่เปนกีฬาของคนไทย
ก. รักบี้
ข. ตระกรอ
ค. ฟุตบอล
ง. บาสเกตบอล
3. กีฬาประเภทใดที่ไมตองใชอุปกรณในการเลน
ก. วิ่ง
ข. ฟุตบอล
ค. บาสเกตบอล
ง. วอลเลยบอล
4. กีฬาใดที่ตองใชความแมนยํา
ก. วิ่ง
ข. ยิงปน
ค. วายน้ํา
ง. เดินเร็ว
5. กีฬาใดตอไปนี้มีผูเลนมากที่สุด
ก. ฟุตบอล
ข. ตระกรอ
ค. เทนนิส
ง. วอลเลยบอล

6. กีฬาขอใดที่ตองเลนกลางแจง
ก. วิ่ง
ข. ปงปอง
ค. ฟุตบอล
ง. แบดมินตัน
7. ขอใดคือการทําผิดกติกาในกีฬากระโดดไกล
ก. ยืนหลังเสนสีแดง
ข. เหยียบเสนสีแดงแลวกระโดด
ค. กระโดดไดระยะไกลกวาเดิม
ง. แกวงมือเพื่อชวยใหกระโดดไดไกล
8. สิ่งใดทีไ่ มควรทําในการเลนกีฬา
ก. เลนตามกติกา
ข. เลนอยางมีน้ําใจ
ค. เลนอยางเต็มที่
ง. เลนโดยตั้งใจทํารายฝายตรงขาม
9. เราควรออกกําลังกายเมื่อใด
ก. ทุกป
ข. ทุกวัน
ค. ทุกเดือน
ง. ทุกสัปดาห
10. กีฬาประเภทใดที่เลนไดเฉพาะบางประเทศ
ก. สกี
ข. เทนนิส
ค. ฟุตบอล
ง. แบดมินตัน
11. การทานอาหารไมเปนเวลาจะทําใหเกิดสิ่งใด
ก. โรคไต
ข. โรคตาแดง
ค. โรคกระเพาะ
ง. โรคโลหิตจาง

12. กระเพาะทําหนาที่อะไร
ก. ฟอกอากาศ
ข. ยอยอาหาร
ค. ขับถายของเสีย
ง. ควบคุมอุณหภูมิ
13. ถาเราสูบบุหรี่เยอะๆจะมีผลตออวัยวะใดของเรา
ก. ตับ
ข. ปอด
ค. ลําไสเล็ก
ง. กระเพาะอาหาร
14. เราสามารถดูแลรักษากระเพาะอาหารไดอยางไร
ก. กินอาหารที่ยอยงายๆ
ข. กินอาหารใหเปนเวลา
ค. เคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน
ง. ถูกทุกขอ
15. ลิ้นทําหนาที่อะไร
ก. ยอยอาหาร
ข. เคี้ยวอาหาร
ค. รับรูรสอาหาร
ง. ดันอาหารเขาปาก
16. ทอปสสาวะทําหนาที่อะไร
ก. นําปสสาวะเขาสูรางกาย
ข. นําเลือดเสียออกจากรางกาย
ค. นําอุจจาระออกนอกรางกาย
ง. นําปสสาวะออกนอกรางกาย
17. ของเสียที่ถูกขับออกทางผิวหนัง เรียกวาอะไร
ก. เหงื่อ
ข. น้ํามูก
ค. อุจจาระ
ง. ปสสาวะ

18. ปอดทําหนาที่อะไรในรางกายของเรา
ก. ยอยอาหาร
ข. ควบคุมรางกาย
ค. ขับถายของเสีย
ง. ฟอกอากาศที่เราสูดดมเขาไป
19. สิ่งใดชวยทําใหระบบขับถายดี
ก. เนื้อสัตว
ข. น้ําอัดลม
ค. ยาระบาย
ง. ผักและผลไม
20. สิ่งใดเปนอันตรายตอปอด
ก. ผักสดๆ
ข. ควันบุหรี่
ค. น้ําสะอาด
ง. ผลไมสดๆ
21. ขอใดตอไปนี้คือหนาที่ของไต
ก. ยอยอาหาร
ข. ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ค. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด
ง. กรองของเสียเพื่อกําจัดของเสียออกจากรางกาย
22. อาหารที่ยอยไมได เราเรียกวาอะไร
ก. ใยอาหาร
ข. กากอาหาร
ค. เศษอาหาร
ง. สารอาหาร
23. ขอใดคือความสําคัญของกลามเนื้อ
ก. สูบฉีดโลหิต
ข. ชวยในการเคลื่อนไหว
ค. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด
ง. ถูกทุกขอ

24. ผิวหนังอยูตรงสวนใดของรางกาย
ก. อยูในรางกาย ใกลสมอง
ข. อยูในรางกาย หอหุมกระเพาะไว
ค. อยูในรางกาย ใกลหัวใจ
ง. อยูชั้นนอกสุด คลุมรางกายไว
25. ขอใดตอไปนี้ ไมใช หนาที่ของกระดูก
ก. ชวยในการเคลื่อนไหว
ข. เปนที่ยึดเกาะกลามเนื้อ
ค. ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่
ง. เปนโครงสรางรองรับอวัยวะตางๆใหคงอยูได
26. ไตมีรูปรางคลายอะไร
ก. เมล็ดถั่ว
ข. เมล็ดแตงโม
ค. เมล็ดมะมวง
ง.เมล็ดทานตะวัน
27. สวนใดของรางกายใชในการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ก. ปาก
ข. จมูก
ค. ดวงตา
ง. ผิวหนัง
28. กลามเนื้อหดตัวและคลายตัวเพื่ออะไร
ก. หายใจ
ข. ชวยใหรางกายเคลื่อนไหว
ค. ขับของเสียออกจากรางกาย
ง. สรางเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดดํา
29. ขอใดคือประโยชนของผิวหนัง
ก. ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่
ข. มีน้ําตาลผสมอยู
ค. มีแอลกอฮอลผสมอยู
ง. มีสิ่งที่เปนประโยชนผสมอยู

30. ขอใดตอไปนี้คือหนาที่ของระบบยอยอาหาร
ก. ยอยอาหาร
ข. เปนที่ยึดเกาะกลามเนื้อ
ค. ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ง. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด

แหลงที่มา : สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระของทรูปลูกปญญา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานหลวง อําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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-------------------------------------------------------คําสั่ง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. กีฬาประเภทใดที่ไมตองใชอุปกรณในการเลน
ก. วิ่ง
ข. ฟุตบอล
ค. บาสเกตบอล
ง. วอลเลยบอล
2. กีฬาใดที่เปนกีฬาของคนไทย
ก. รักบี้
ข. ตระกรอ
ค. ฟุตบอล
ง. บาสเกตบอล
3. การเลนฟุตบอลแบบใดถือวาผิดกติกา
ก. ยิงบอลเขาประตู
ข. สงบอลใหเพื่อน
ค. แสดงทาดีใจหลังจากยิงประตูได
ง. ใชมือผลักผูเลนฝายตรงขาม
4. กีฬาใดตอไปนี้มีผูเลนมากที่สุด
ก. ฟุตบอล
ข. ตระกรอ
ค. เทนนิส
ง. วอลเลยบอล
5. กีฬาขอใดที่ตองเลนกลางแจง
ก. วิ่ง
ข. ปงปอง
ค. ฟุตบอล
ง. แบดมินตัน

6. กีฬาใดที่ตองใชความแมนยํา
ก. วิ่ง
ข. ยิงปน
ค. วายน้ํา
ง. เดินเร็ว
7. สิ่งใดที่ไมควรทําในการเลนกีฬา
ก. เลนตามกติกา
ข. เลนอยางมีน้ําใจ
ค. เลนอยางเต็มที่
ง. เลนโดยตั้งใจทํารายฝายตรงขาม
8. กีฬาประเภทใดที่เลนไดเฉพาะบางประเทศ
ก. สกี
ข. เทนนิส
ค. ฟุตบอล
ง. แบดมินตัน
9. ขอใดคือการทําผิดกติกาในกีฬากระโดดไกล
ก. ยืนหลังเสนสีแดง
ข. เหยียบเสนสีแดงแลวกระโดด
ค. กระโดดไดระยะไกลกวาเดิม
ง. แกวงมือเพื่อชวยใหกระโดดไดไกล
10. เราควรออกกําลังกายเมื่อใด
ก. ทุกป
ข. ทุกวัน
ค. ทุกเดือน
ง. ทุกสัปดาห
11. กระเพาะทําหนาที่อะไร
ก. ฟอกอากาศ
ข. ยอยอาหาร
ค. ขับถายของเสีย
ง. ควบคุมอุณหภูมิ

12. การทานอาหารไมเปนเวลาจะทําใหเกิดสิ่งใด
ก. โรคไต
ข. โรคตาแดง
ค. โรคกระเพาะ
ง. โรคโลหิตจาง
13. ลิ้นทําหนาที่อะไร
ก. ยอยอาหาร
ข. เคี้ยวอาหาร
ค. รับรูรสอาหาร
ง. ดันอาหารเขาปาก
14. ถาเราสูบบุหรี่เยอะๆจะมีผลตออวัยวะใดของเรา
ก. ตับ
ข. ปอด
ค. ลําไสเล็ก
ง. กระเพาะอาหาร
15. เราสามารถดูแลรักษากระเพาะอาหารไดอยางไร
ก. กินอาหารที่ยอยงายๆ
ข. กินอาหารใหเปนเวลา
ค. เคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน
ง. ถูกทุกขอ
16. ของเสียที่ถูกขับออกทางผิวหนัง เรียกวาอะไร
ก. เหงื่อ
ข. น้ํามูก
ค. อุจจาระ
ง. ปสสาวะ
17. ทอปสสาวะทําหนาที่อะไร
ก. นําปสสาวะเขาสูรางกาย
ข. นําเลือดเสียออกจากรางกาย
ค. นําอุจจาระออกนอกรางกาย
ง. นําปสสาวะออกนอกรางกาย

18. ปอดทําหนาที่อะไรในรางกายของเรา
ก. ยอยอาหาร
ข. ควบคุมรางกาย
ค. ขับถายของเสีย
ง. ฟอกอากาศที่เราสูดดมเขาไป
19. สิ่งใดเปนอันตรายตอปอด
ก. ผักสดๆ
ข. ควันบุหรี่
ค. น้ําสะอาด
ง. ผลไมสดๆ
20. สิ่งใดชวยทําใหระบบขับถายดี
ก. เนื้อสัตว
ข. น้ําอัดลม
ค. ยาระบาย
ง. ผักและผลไม
21. ขอใดตอไปนี้คือหนาที่ของไต
ก. ยอยอาหาร
ข. ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ค. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด
ง. กรองของเสียเพื่อกําจัดของเสียออกจากรางกาย
22. ขอใดตอไปนี้ ไมใช หนาที่ของกระดูก
ก. ชวยในการเคลื่อนไหว
ข. เปนที่ยึดเกาะกลามเนื้อ
ค. ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่
ง. เปนโครงสรางรองรับอวัยวะตางๆใหคงอยูได
23. ขอใดคือความสําคัญของกลามเนื้อ
ก. สูบฉีดโลหิต
ข. ชวยในการเคลื่อนไหว
ค. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด
ง. ถูกทุกขอ

24. อาหารที่ยอยไมได เราเรียกวาอะไร
ก. ใยอาหาร
ข. กากอาหาร
ค. เศษอาหาร
ง. สารอาหาร
25. ผิวหนังอยูตรงสวนใดของรางกาย
ก. อยูในรางกาย ใกลสมอง
ข. อยูในรางกาย หอหุมกระเพาะไว
ค. อยูในรางกาย ใกลหัวใจ
ง. อยูชั้นนอกสุด คลุมรางกายไว
26. กลามเนื้อหดตัวและคลายตัวเพื่ออะไร
ก. หายใจ
ข. ชวยใหรางกายเคลื่อนไหว
ค. ขับของเสียออกจากรางกาย
ง. สรางเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดดํา
27. ขอใดคือประโยชนของผิวหนัง
ก. ควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่
ข. มีน้ําตาลผสมอยู
ค. มีแอลกอฮอลผสมอยู
ง. มีสิ่งที่เปนประโยชนผสมอยู
28. ไตมีรูปรางคลายอะไร
ก. เมล็ดถั่ว
ข. เมล็ดแตงโม
ค. เมล็ดมะมวง
ง.เมล็ดทานตะวัน
29. สวนใดของรางกายใชในการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ก. ปาก
ข. จมูก
ค. ดวงตา
ง. ผิวหนัง

30. ขอใดตอไปนี้คือหนาที่ของระบบยอยอาหาร
ก. ยอยอาหาร
ข. เปนที่ยึดเกาะกลามเนื้อ
ค. ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
ง. ควบคุมใหอากาศผานเขาปอด
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