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คำนำ  

 
แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3  หน่วย รวม 20 ชั่วโมง ดังนี ้

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์   จำนวน  5 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เรื่อง  คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน     จำนวน  5 ชัว่โมง 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เรื่อง  การถูกลว่งละเมิดทางเพศ     จำนวน  4 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4 เรื่อง  อาหารหลัก 5 หมู ่              จำนวน  6 ชั่วโมง 

                คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

                ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพฒันาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

          คณะผู้จัด 
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๑ 
 

โครงสรา้งรายวิชา 
รายวชิาพืน้ฐาน กลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง  (ภาคเรยีนที ่1) 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และตัวชีว้ัด สมรรถนะหลกั สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหต ุ

1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์     

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

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. สมรรถนะหลักด้านการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
3. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

การพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์ และด้านสติปัญญา การช่ังนำ้หนักและ
วัดส่วนสูง และเปรยีบเทยีบน้ำหนักและส่วนสูง
กับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต รวมทั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  

  5  ภาคเรียนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลกั สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหต ุ

2 
 
 

คุณค่าของครอบครัวและ
เพื่อน 

พ 2.1 ป.3/1 
พ 2.1 ป.3/2 

   

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านการคิด
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
4. สมรรถนะหลักด้านการเป็น
พลเมืองที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ที่มี
สำนึกสากล 
5. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

ความสำคัญ และความแตกต่างของครอบครัว          
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การสรา้ง
สัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อน  

5 ภาคเรียนที่ 1 

3 
 
 

การถกูลว่งละเมิดทางเพศ  พ 2.1 ป.3/3 1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
4. สมรรถนะหลักด้านการ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

 พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกลว่งละเมิดทางเพศ 
สถานการณ์ทีน่ำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วง
ละเมดิทางเพศ 

4 ภาคเรียนที่ 1 



๓ 
 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู้ 
มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และตัวชี้วัด สมรรถนะหลกั สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) หมายเหต ุ

4 อาหารหลัก 5 หมู ่ พ 4.1 ป.3/2 
พ 4.1 ป.3/3 

1. สมรรถนะหลักด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  สมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3. สมรรถนะหลั กด้ าน การ
ทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
4. สมรรถนะหลักด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหารหลัก 5 
หมู ่การเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะสม 
ประเภทอาหารและสัดส่วนปริมาณอาหารตาม
ธงโภชนาการ หลักการจัดรายการอาหารตามธง
โภชนาการ 
 

  6  ภาคเรียนที่ 1 

 รวม 20  
 
 
 
 
 



๔ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา      ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนษุย ์ เวลาเรยีน   5  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่1   เรื่อง พัฒนาการทางด้านร่างกาย                 เวลาเรยีน   1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน...............................................................พ.ศ. .............................. 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ป.3/1 อธิบายลักษณะและการเจริญเตบิโตของร่างกายมนุษย์ 
 
2. สาระสำคญั 
            ลักษณะการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศ  และอายุ 
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมจะทำให้มีพฒันาการทางด้านร่างกายที่สมวัย 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
  การพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธบิายพัฒนาการทางด้านร่างกาย (K) 
 2. ปฏิบัติตนเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านรา่งกายที่สมวัย (P) 
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการมพีัฒนาการทางด้านร่างกายทีส่มวัย (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 2. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 3. รวมพลังเป็นทีมและมภีาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชัน้สูงและนวัตกรรม 
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  
 1. ใฝ่เรียนรู้  
          2. มุ่งมั่นในการทำงาน  
          3. มีวนัิย 
 
 
 
 
 
  



๕ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้  
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูและนักเรยีนสนทนาเรือ่งชว่งวยัต่าง ๆ 
 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกลักษณะของ
ช่วงวัย  ต่าง ๆ 

2. ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

1. ครูนำภาพการเจริญเติบโตของแต่ละช่วง
วัยให้นักเรียนดู ดังนี้ 
ภาพที่ 1 ช่วงเด็กเลก็อายุ 1-3 ป ี
ภาพที่ 2 ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-6 ปี
ภาพที่ 3 ช่วงเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ป ี
จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
ภาพที่ 1 เป็นภาพของเด็กวัยใด อายุเท่าไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เด็กเล็กอายุ 1-3 ปี) 

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วยความ
ตั้งใจ 

 ภาพที่ 2 เป็นภาพของเด็กวยัใด อายเุท่าไร 
(ตัวอยา่งคำตอบ เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 3-6 ปี)
ภาพที่ 3 เป็นภาพของเด็กวัยใด อายุเท่าไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี
นักเรียนอยู่ในช่วงวัยใด (ตัวอย่างคำตอบ ช่วง
เด็กวัยเรียน) 
 

  

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มแล้วจับสลาก
เลือกภาพช่วงวยัจากน้ัน แตล่ะกลุ่มนำภาพ 
จากครู ไปร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
การเจริญเติบโตของช่วงวัยน้ัน และส่งตัวแทน
ออกมารายงานหน้าช้ันทีละกลุ่มจนครบทกุ
กลุ่ม 

รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

เป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 



๖ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
3. ใหผู้้แทนนกัเรียนออกมาอ่านบัตรคำ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ของเพศชายและ
เพศหญิง และให้นักเรยีนร่วมกันจำแนกว่า
เป็นพัฒนาการของเพศชายหรือเพศหญิง โดย
ครูเขียนข้อความในบัตรคำนั้นลงในแผนภาพ
บนกระดาน 
ตวัอยา่งบัตรคำ 
-หน้าอกใหญ่ขึน้ 
-เอวเล็กลง 
-สะโพกผาย 
-กล้ามเนื้อเป็นมัด 
-กระดูกแข็งแรง 
-มีเสียงแหบหา้ว 
-เสียงแหลมใส 

ตัวอย่างแผนภาพ 
พัฒนาการของเพศ

ชาย 
พัฒนาการของเพศ

หญิง 
 
 

 

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วยความ
ตั้งใจ 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4.  แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 
คน ร่วมกันคดิการแสดงบทบาทสมมุติ
เกีย่วกบัการปฏิบัติตนเพือ่ให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จากนั้นออกมา
แสดงหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 

การทำงานแบบรวม
พลงัเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
รับผิดชอบหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 
คิดและจินตนาการ
อย่างหลากหลาย
เกี่ยวกบัการแสดง
บทบาทสมมุต ิ
สามารถพูด และใช้
ท่าทางในการ
สื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรูใ้ห้ 
 
ผู้อื่นเข้าใจ 



๗ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
5. ครูถามคำถามนักเรียนว่า ควรปฏิบัติตน
อย่างไร เพ่ือให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ที่เหมาะสมตามวัย โดยครูสรุปคำตอบของ
นักเรียนเป็นแผนภาพความคิด 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
แนวทางในการ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 
ที่เหมาะสมตามวยั 

6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ครูใช้คำถาม ดงันี ้
 - การมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่
เหมาะสมตามวัยจะส่งผลอยา่งไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย 
อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข)  
- ถ้ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่
เหมาะสมตามวัยจะสง่ผลอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย)  
-นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยได้อย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนค์รบทั้ง5หมู่ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างเพียงพอ) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
แนวทางในการ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 
ที่เหมาะสมตามวัย 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

7. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรยีน
จินตนาการวาดภาพตนเองที่มีพัฒนาการ
ทางด้านรา่งกายที่ดีในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า พร้อมทั้งบอกวิธีการปฏิบัติตนที่ทำ
ให้ตนเองมีพฒันาการทางด้านร่างกายที่ดีมา
คนละ 2 ข้อ โดยครูคอยตรวจสอบและให้
คำแนะนำเพิ่มเติม 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูลและ
เหตุผลถึงวิธีทีจ่ะ
ทำให้ตนเองมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายทีด่ีใน
อนาคต 10 ปี
ข้างหน้า 

5.ขั้นการสรุป 8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดงันี ้ 
การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย และแตกต่างกันไป 
ตามเพศ ทั้งลักษณะรูปร่าง น้ำหนัก และ
ส่วนสงู การปฏิบัติตนให้เหมาะสมจึงมสี่วน
สำคัญในการทำให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่ดี 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

แสดงความคิดเห็น
ในการทำให้มี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายทีดี่ 
 

 
 
 
 



๘ 
 

8. สื่อการเรยีนรู้ 
           1. ภาพการเจริญเตบิโตของแต่ละช่วงวัย 
 2. บัตรคำ 
 3. กระดาษเปลา่ 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ บอกพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 
ด้านทักษะ แสดงบทบาทสมมต ิ สังเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ

กระตอืรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสงัเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กลา้ออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

เกณฑ์การประเมนิ 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

    ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                       
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                                  
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา             ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1  เรื่อง  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนษุย์        เวลาเรยีน   5  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่2  เรื่อง พัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ ์และสติปัญญา เวลาเรยีน  1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน.........................................................พ.ศ. .................................... 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ป.3/1 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย ์
 
2. สาระสำคญั 
          พัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ ์และสติปญัญา จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวัย การปรบัตัวและ
ปฏบัิติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการต่าง ๆ จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
       การพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปญัญา 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายพฒันาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา (K) 
 2. ปฏิบัตตินเพือ่ให้มีพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาทีเ่หมาะสมตามวัย (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการมีพัฒนาการที่ดทีั้งทางด้านจิตใจ อารมณ ์และสติปัญญา (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
3. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
4. ทักษะการคิดช้ันสูงและนวัตกรรม 
 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
        ใฝ่เรียนรู ้
  ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้    
   

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรยีน
(5นาท)ี 

1.ครูและนักเรยีนสนทนาเรือ่งอารมณ์ต่างที่เคยเกดิ
ขึ้นกับนักเรียน 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

บอกอารมณ์ที่เคย
เกิดขึ้นกับตนเอง 

2. ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูนำภาพบุคคลกำลงัแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนดู 
ดังนี้ 
ภาพที่ 1  ภาพเด็กนั่งร้องไห้ 
ภาพที่ 2  ภาพเด็กกำลังคุยกับกลุ่มเพื่อน 
ภาพที่ 3  ภาพเด็กกำลังเล่นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ภาพที ่4  ภาพเด็กอ่านหนังสือการ์ตูน 
จากนั้นครูถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
-ภาพใดบ้างเป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
(ภาพที ่1 และ 2) 
- ภาพใดบ้างเป็นพัฒนาการทางดา้นสติปัญญา (ภาพที ่3 
และ 4) 
-ภาพใดเป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่ดี 
(ภาพที ่2) 
-ภาพใดเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ดี (ภาพที ่4) 
  2. ครูแจกแบบสำรวจพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญาให้นักเรียนทำ  
โดยเขียนเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความเป็น
จริง ดังนี ้
แบบสำรวจพฒันาการทางดา้นจติใจ อารมณ ์และสติปญัญา 

พฤติกรรม เปน็
ประจำ 

บางครัง้ ไมเ่คย
ปฏิบตั ิ

(2 
คะแนน) 

(1 
คะแนน) 

(0 
คะแนน) 

1. มีความอดทนอดกลั้น 
2. เข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น 
3. ยนิดกีับความสำเร็จ
ของผู้อื่น 
4. อ่านหนังสือหา
ความรู้เพิ่มเติมใน
ห้องสมุด 
5. ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 

   

รวมคะแนน ________________ คะแนน 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสือ่สาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณิตศาสตร์
ในชีวิต 
ประจำวัน 

บอกอารมณ์ที่เคย
เกิดขึ้นกับตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บอกจำนวนครั้ง
ของพฤติกรรมที่
ปฏบิัติได้ในแต่ละ
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ขัน้สร้าง
องคค์วามรู้
(15นาท)ี 

เกณฑ์การประเมิน 
ได้ 5-10  คะแนน  มีพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญาที่ดี 
ได ้0-4  คะแนน  มีพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์ 
และสติปัญญาที่ไม่ดี 
จากนั้นครูให้นกัเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
     -นกัเรียนมพีัฒนาการทางด้านจติใจ อารมณ์ และ
สติปัญญาที่ดีหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ดี) 
     -พฤติกรรมใดที่นักเรียนควรปฏิบัติให้มากขึ้น (ตัวอย่าง
คำตอบ เข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย) 
    -นักเรียนคิดว่าตนเองมีพัฒนาการทางดา้นจิตใจ อารมณ ์
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยหรือไม่ (ตัวอยา่งคำตอบ 
เหมาะสม) 
 
 
3. ให้นักเรยีนแบง่กลุ่มออกเปน็ 4 กลุม่ กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
ให้แต่ละกลุ่มรว่มกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบติัตนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์  และสติปญัญา จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน โดยครู
คอยแนะนำเพิ่มเตมิและสรุปข้อมูลของทุกกลุ่มเป็น
แผนภาพความคิด ดังนี ้
-ยอมรับและปฏิบัติตามกติกาในการอยู่ 
ร่วมกัน ทั้งเมื่ออยู่ทีบ่้านและอยู่ในสังคม 
-คิดและไตรต่รองก่อนที่จะพูดหรือทำสิ่ง   ต่าง ๆ 
-ฝึกการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 
-ไม่โกรธง่าย โมโหงา่ย 
-ไม่แก้ปญัหาความขัดแย้งด้วยการทะเลาะกันหรือใช้
ความรนุแรง 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 
ทักษะชีวิต
และความ
เจริญแห่งตน 
 
 
 
 
ทักษะการคิด
ชัน้สูงและ
นวัตกรรม 

แสดงความคิดเห็น
และระบุพฤติกรรม
ของตนเอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
และระบุพฤติกรรม
ของตนเอง 
 
แสดงความคิดเห็น
และยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล  
 
 
 
คิด วิเคราะห์
ประเมินข้อมูล 
และสรุปผลออกมา
เป็นแผนภาพ
ความคิด 



๑๕ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความสำคัญของการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
      ถ้าไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามวัยจะเกิดผลอย่างไร (ตวัอย่างคำตอบ 
ร่างกายไม่แข็งแรง สุขภาพกายและใจไม่ดี) 
      นกัเรียนจะปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกับการเจริญเติบโต
และพัฒนาการตามวัยอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อน
อย่างเพียงพอ) 
         การมีพฒันาการทางด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์
และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย จะส่งผลอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ร่างกายแข็งแรง มสีุขภาพจติดี ดำรงชีวติอย่างมี
ความสุข) 

ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟัง ถาม โต้ตอบ 
สนทนากับครดู้วย
ความต้ังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช้
(15นาท)ี 

6. ครูให้นักเรยีนทำช้ินงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะและการ
เจริญเติบโตของร่างกาย 
 

ทักษะการคิด
ชัน้สูงและ
นวตักรรม 
 

คิด วิเคราะห์
ประเมินข้อมูล 

และสรุปผลออกมา
เป็นแผนภาพ 

5.ขั้นการสรุป 
(10 นาท)ี 

5. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  
    พัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย การปรับตัวและปฏิบติัตนอย่าง
เหมาะสม จะทำให้ดำรงชวีิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 

ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

 

ความคิดฟัง ถาม 
โต้ตอบ สนทนากับ
ครูด้วยความตั้งใจ 

8. สื่อการเรยีนรู้ 
           1. ภาพบุคคลแสดงอารมณ์ต่าง ๆ  
 2. แบบสำรวจพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปญัญา 
 3. ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกาย 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธีการ เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ บอกลักษณะและการเจริญเตบิโตของ

ร่างกาย 
ตรวจผลงาน ใบงาน 

ด้านทักษะ พฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกตการเข้ารว่ม
กิจกรรมกลุม่ 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความกระตอืรือร้น
ในการตอบคำถามและเข้าร่วมกิจกรรม 

สังเกต แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 



๑๖ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือวา่ ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                     ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                               (.........................................) 

                                                                                                      
.                            ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดบั ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดบั ควรปรับปรงุ 
 
 
 
 
                                                                           ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 
                                                                                                                                         
............./............./......... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รยีน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา      ชั้นประถมศกึษาปีที่  3   
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนษุย์    เวลาเรยีน     5  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่3   เรือ่ง การชัง่น้ำหนักและวดัส่วนสูง                เวลาเรยีน     1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน..........................................................พ.ศ. .............................. 
 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้    พ 1.1 เข้าใจธรรมชาตขิองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
          ตัวชี้วัด  พ 1.1 ป.3/2 เปรยีบเทียบการเจริญเตบิโตของตนเองกบัเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. สาระสำคญั   การช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสงูเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถงึการเจริญเติบโตของร่างกายได้ 
 
3. สาระการเรยีนรู้   1. การชัง่นำ้หนกั   2. การวัดส่วนสูง 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (K) 
 2. ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงตามขั้นตอนและบันทึกผล (P) 
 3. ตระหนักและเห็นคุณคา่ของการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2. การทำงานเป็นทีม 
 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู ้
     ตัวชีว้ัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 

1.ขัน้นำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาท)ี 
 
 
 
 

1.ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงของแต่ละ
คนโดยครูถามคำถาม ดงันี ้
-นักเรียนจะทราบน้ำหนักของตนเองได้
อย่างไร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 
(ตัวอยา่งคำตอบ ชั่งน้ำหนักโดยจดบันทึกไว้ 
เพื่อเปรียบเทียบกบัครัง้ที่แล้ว) 
-ปัจจุบันนักเรยีนมีอายุเท่าไร (ตัวอย่าง
คำตอบ 9-10 ป ี
-นักเรียนมีน้ำหนักเท่าไร (ตวัอย่างคำตอบ 
26-30 กิโลกรัม) 
-นักเรียนจะทราบส่วนสูงของตนเองได้อย่างไร
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ่(ตัวอย่างคำตอบ  

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตัง้ใจ 



๒๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 

 วัดส่วนสูงแล้วจดบันทึกผลไว ้เพื่อเปรียบเทียบ
กับครั้งที่แล้ว) 
-นักเรียนมีส่วนสูงเท่าไร (ตัวอย่างคำตอบ 
125-130 เซนติเมตร) 
 

  

2. ขั้นการจดั
กิจกรรม
(15นาที) 
 
 
 
 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ขัน้ตอน การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง โดยครู
ถามคำถาม ดังนี้ 
 -นักเรียนทราบถึงข้ันตอนการช่ังน้ำหนักและ
วัดส่วนสูงหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ทราบ/ไม่
ทราบ) 
-ขั้นตอนการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็น
อย่างไร โดยครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็น
แผนภาพความคิดบนกระดานตามหัวข้อดังน้ี 
การชั่งน้ำหนกั 
1. เครื่องชั่งต้องมีความเทีย่งตรง 
2. ต้องทดสอบเครื่องชั่งก่อนใช้ทุกครั้ง 
3. ก่อนขึ้นเครือ่งชั่งต้องถอดรองเทา้ 
และสิ่งที่อยู่บนร่างกายที่มีน้ำหนักมาก 
4. ยืนตรงกลางแผ่นรองรับน้ำหนัก 
5. ผู้จดบันทึกต้องมองตัวเลขที่จะอ่านค่าน้ำหนัก
ตรง ๆ 
6. ถา้นำ้หนักมีเศษให้อ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมี
หน่วยเป็นกิโลกรัม 
การวัดสว่นสงู 
1. ถ้าไม่มีแผ่นวัดส่วนสูงอาจใชต้ลับเทปโลหะที่
ไดม้าตรฐาน 
2. ก่อนวัดส่วนสูงให้ถอดรองเท้า ถุงเท้า โบหรือ
กิ๊บติดผมออก 
3. ยืนตัวตรงหันหลังชิดแผ่นวัดส่วนสูง 
น่องตึง ยืดอก ไหล่ผาย ตามองตรง เท้าชิดกนั 
ให้ส้นเท้าและศรีษะชิดแผ่นวัดส่วนสูง 
4. เลื่อนไม้วัดระดับจนชิดส่วนบนของศีรษะ 
5. อ่านค่าสว่นสูงถ้ามีเศษให้อ่านทศนิยมหนึง่
ตำแหน่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรพร้อมบันทึกผล 

ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
    



๒๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ครูนำอุปกรณ์ที่ใช้ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
มาให้นักเรยีนดู และสาธิตขัน้ตอนการช่ัง
น้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้วให้นักเรียนจับคู่กับ
เพื่อนสลับกันชัง่นำ้หนักและวัดส่วนสูง เสร็จ
แล้วจดบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงลงในแบบ
บันทึก ดังนี ้
ตวัอยา่งแบบบันทึก 

แบบบันทึกการชั่งนำ้หนกัและวัดสว่นสูง 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

3.ขัน้สร้าง
องค์ความรู้
(15นาท)ี 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นหลังจากช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง โดย
ครูถามคำถาม ดังนี้ 
-นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
(ตัวอย่างคำตอบ เพิม่ขึ้น) 
-การช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงมีประโยชน์
อย่างไร (ตวัอย่างคำตอบ ทำให้ทราบว่า
รา่งกายมีการเจริญเติบโตหรือไม่) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

4.ขั้นการ
นำไป

ประยุกต์ใช้
(15นาท)ี 

 

5.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเปน็ความรู้
ร่วมกัน ดังนี้  
 การเจริญเติบโตที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยในแต่
ละวัยจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
การตรวจสอบว่าเรามีการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกับวัยหรือไม่นั้น ทำได้โดยการช่ัง
น้ำหนักและวัดส่วนสูง  

การทำงานเป็นทีม เป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 
แสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 
 

5.ขั้นการสรุป 
(10นาท)ี 

5. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  
ทุกคนสามารถทราบการเจริญเตบิโตของ
ตนเองไดโ้ดยการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
 

ชือ่____________ นามสกลุ _________ 
อายุ ___ ปี เพศ ______ 
น้ำหนัก ___ กิโลกรัม ส่วนสงู __ 
เซนติเมตร 



๒๒ 
 

8. สือ่การเรยีนรู้    
 1. เครือ่งช่ังน้ำหนกั    2. เครื่องวัดส่วนสูง   3. แบบบันทกึการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง 
 
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
  

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ บันทึกผลการชัง่น้ำหนัก วัดสว่นสงู ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 
ด้านทักษะ ชั่งน้ำหนกั วดัส่วนสูง สังเกต แบบบันทึกผลการช่ัง

น้ำหนัก วัดส่วนสูง, แบบ
สังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้ารว่มกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                             ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                    
(.........................................) 

                                                                                                                               
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 
                                                                                                         
............./............./.......... 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา           ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1  เรือ่ง  การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนษุย์      เวลาเรยีน    5  ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่4   เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานการเจริญเตบิโตของเด็กไทย   เวลาเรยีน    1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน......................................................พ.ศ. .................................... 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย์ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ป.3/2 เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. สาระสำคญั 
           การเปรียบเทยีบน้ำหนักและสว่นสูงกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตจะทำให้ทราบภาวะการ
เจริญเติบโตของร่างกาย 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 1. กราฟแสดงเกณฑอ์้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง และการแปลผล 
 2. กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และ 
การแปลผล  
 
4. จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. เปรียบเทียบนำ้หนักและส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต  (K) 
 2. สำรวจน้ำหนักและส่วนสูงของเพื่อนในชั้นเรียน (P) 
 3. กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
 2.ทักษะการคดิชั้นสูงและนวัตกรรม  
 3.ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน  

 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู ้

  ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้  
 
 
 
 
 

 

 



๒๗ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 

กระบวนการ การจัดการเรียนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาท)ี 
 
 
 
 

1.ให้นักเรียนสำรวจน้ำหนักและส่วนสูงของ
เพื่อนในชั้นจำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการ
สอบถามแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึก  
ตัวอย่างแบบบันทึก 

ชื่อ 
เพศ น้ำหนกั 

(กิโลกรัม) 
ส่วนสูง 

(เซนติเมตร) ชาย หญิง 
1. 
2. 
3. 

    

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พดู ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
- เพื่อนในชั้นเรยีนเป็นผู้หญิงกีค่น ผู้ชายกี่คน 
(ตัวอย่างคำตอบ ผู้หญิง 15 คน ผู้ชาย 10 คน) 
-เพื่อนในชั้นเรียนคนใดสูงที่สุด กี่เซนติเมตร 
(ตัวอย่างคำตอบ เด็กชายแดง สงู 140 
เซนติเมตร) 
-เพือ่นในชั้นเรยีนคนใดเตี้ยที่สุด กี่เซนติเมตร 
(เด็กหญิงชูใจ สูง 115 เซนตเิมตร) 
-เพือ่นในชั้นเรียนคนใดมีน้ำหนักมากที่สุด ก่ี
กิโลกรัม (เด็กหญิงแอน หนัก 50 กิโลกรมั) 
-เพือ่นในชั้นเรียนคนใดมีน้ำหนักน้อยที่สุดกี่
กิโลกรัม (เด็กชายอ้น หนัก 16 กิโลกรัม) 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2. ขั้นการจัด
กิจกรรม
(10นาที) 

2. ครูให้นกัเรยีนที่มีส่วนสูงและน้ำหนักมาก
ที่สุดและน้อยที่สุดออกมายืนหน้าช้ันเรียน 
จากน้ันครูถามคำถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
-เพือ่นคนใดทีนั่กเรียนคิดว่ามีภาวะการ
เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยมากที่สุด เพราะ
อะไร (ตัวอย่างคำตอบ เด็กชายแดงเพราะมี
ส่วนสูงมากที่สุดและมีน้ำหนกัพอดี) 
-เพื่อนคนใดทีน่ักเรียนคิดว่ามีภาวะการ
เจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย เพราะอะไร 
(ตวัอย่างคำตอบ เด็กหญิงแอน และเด็กชายอ้น 
เพราะอว้นเกินไป และผอมเกนิไป) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 



๒๘ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู้
(20นาที) 
 
 
 
 

3. ครูนำกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโตนำ้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและ
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต 
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและการ
แปลผลมาติดบนกระดาน และอธิบายวิธีการ
เปรียบเทียบกราฟและการแปลผลให้นักเรยีน
ฟัง 
 จากนั้นครูสาธิตการเปรียบเทียบกราฟและ
การแปลผล จากน้ำหนักและส่วนสูง ของ
ผู้แทนนักเรียน 1 คน ให้นักเรยีนดูเป็น
ตัวอยา่ง และให้นักเรียนทุกคนลอง
เปรียบเทียบกบัน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง
โดยครูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
ทักษะชีวิตและการ
เจริญแห่งตน  

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
 
 
 
เรียนรู้ พฒันา
ทักษะและเจต
คติในการสร้าง
สุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันภัย
จากโรคต่าง ๆ  

4.ขัน้การ
นำไป
ประยุกต์ใช้
(15นาท)ี 

4. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
     การมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไมเ่จ็บป่วย 
เพราะรา่งกายมีภูมิต้านทานโรค) 
   นักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้มีน้ำหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอยา่งไร 
(ตวัอย่างคำตอบ รับประทานอาหารครบ 5 
หมู่ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ) 

ทักษะชีวิตและการ
เจริญแห่งตน  

เรียนรู้ พัฒนา
ทักษะและเจต
คติในการสร้าง
สุขภาวะและ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัภัย
จากโรคต่าง ๆ  

5.ขั้นการสรุป 
(10นาท)ี 

  5. ให้นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ 
ดังน้ี  
   การเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงกับ
เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต จะทำให้ทราบ
ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายว่าอยู่ใน
ระดับใด  ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 2 เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานการเจรญิเติบโต 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
 
 
วางแผนการ
ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาที่เกดิ
ขึ้นกับสุขภาพ
ของตนเองและ
บุคคลรอบตัว
ด้วยตนเองอย่าง
เป็นขั้นตอน 

 



๒๙ 
 

8. สื่อการเรยีนรู้ 
           1. แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงเพือ่นในชั้น 
 2. กราฟแสดงเกณฑอ์้างอิงการเจรญิเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและการแปลผล 
 3. กราฟแสดงเกณฑ์อ้างองิการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและการแปลผล 
 4. ชิ้นงานที่ 2 เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
 
ตารางเปรียบเทียบเกณฑก์ารเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ชื่อสมาชิกกลุม่ที…่…… อาย ุ น้ำหนัก 
ผลการเปรียบเทยีบ

น้ำหนักตามเกณฑ์อาย ุ
สว่นสงู 

ผลการเปรียบเทยีบ
สว่นสงูตามเกณฑ์อาย ุ

1. ด.ช.สมบูรณ์ ใจดี 9 38 น้ำหนักค่อนข้างมาก 137 ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

2. ด.ญ.ชูใจ  เรียนดี 9 30 น้ำหนักตามเกณฑ ์ 125 ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

3.       

4.       

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ การบันทึกผลการเปรียบเทียบ  

การช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง         
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต         

แบบประเมินชิ้นงาน 
ด้านทักษะ การช่ังน้ำหนัก วัดสว่นสงู         สงัเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ

กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การเปรยีบเทียบการเจรญิเตบิโตของตนเองกบัเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการการ
ประเมิน 

ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

การเปรียบเทียบ
เกณฑก์าร
เจริญเติบโต 
ของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 

สามารถนำข้อมูล 
ของตนเองและ
ผู้อื่นที่ถูกต้องมา
เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต 
ของตนเองกบั
เกณฑ์มาตรฐาน
ได้อย่างถูกวิธีและ
ถูกต้อง 

สามารถนำข้อมูล 
ของตนเองมา
เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต 
ของตนเองกบั
เกณฑ์มาตรฐานได้
อย่างถูกวิธีและ
ถูกตอ้ง 
 

สามารถนำข้อมูล 
ของตนเองมา
เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต 
ของตนเองกับ
เกณฑม์าตรฐานได้
อย่างถูกวิธีแต่ไม่
ถูกต้อง 
 

ไม่สามารถนำ
ข้อมูล 
ของตนเองมา
เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต 
ของตนเองกับ
เกณฑม์าตรฐานได้
อย่าง 
ถูกวิธีและถูกต้อง 



๓๐ 
 

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นต้ังแต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                          ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 



๓๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 

 
 



๓๓ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา      ชั้นประถมศกึษาปีที่  3   
หน่วยการเรยีนรู้ที ่1 เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนษุย์  เวลาเรยีน   5  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที ่5  เรื่อง  ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การเจรญิเติบโต            เวลาเรยีน   1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน......................................................พ.ศ. .............................. 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ป.3/3 ระบุปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
 
2. สาระสำคญั 
              การที่เราจะเจริญเติบโตได้เป็นปกติตามธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่จะช่วยให้ร่างกาย
มีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัย และมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
           ปัจจยัที่มีผลตอ่การเจริญเติบโตของร่างกาย 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
           1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย (K) 
 2. เขียนแผนภาพปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย (P) 
 3. เห็นคุณค่าและความสำคญัของปัจจัยทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. รวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์   

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. มีวินัย 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
             

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาท)ี 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนสังเกตการเจริญเติบโตของ
ตนเองและเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น แลว้
ร่วมกันสนทนาโดยใช้คำถาม ดังนี้ 

     ถ้าเทียบกบัเด็กอนุบาลนักเรียน
ตัวเล็กหรือใหญ่ (ตัวใหญ่) 

     ถ้าเทียบกบัรุ่นพี่นักเรียนตัวเลก็
หรือใหญ่ (ตัวเล็ก) 

     ถ้านักเรียนอยากให้ตนเองโตขึ้น 
สงูขึน้มากกว่านี้ควรทำอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ รับประทานอาหารมาก ๆ) 

ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2. ขั้นการจัด
กิจกรรม
(10นาที) 
 
 
 

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เทา่ 
ๆ กัน จากนั้นส่งผู้แทนกลุ่มออกมาจับสลาก
เลือกหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต 
ดังนี ้ กลุ่มที ่1 อากาศ    กลุ่มที่ 2 น้ำ     
กลุ่มที ่3 อาหาร กลุ่มที่ 4 การออกกำลังกาย
กลุ่มที่ 5 การพักผ่อน 
    จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายว่า 
ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่กลุ่มตนเอง
ได้รับมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
อยา่งไร จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่ม
ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครู
คอยแนะนำเพิม่เติม 
 

การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผูน้ำ 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพือ่ถ่ายทอด
ความรู้ใหผู้้อื่น
เขา้ใจ 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดย
ครูใช้คำถาม ดงันี ้
   ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต มอีะไรบ้าง 
(อากาศ  น้ำ  อาหาร  การออกกำลังกาย    
การพักผ่อน) 
   ถ้าเราได้รบัปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมจะส่งผลอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ช่วยให้มีสุขภาพดี เจรญิเติบโตสมวัย 
ไม่เจ็บป่วยง่าย ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข) 
   ถ้าเราไม่ได้รบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม จะส่งผลอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ร่างกายอ่อนแอ จิตใจไมร่า่
เริงแจ่มใส เจ็บป่วยบ่อย) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 



๓๕ 
 

 

 
8. สื่อการเรยีนรู้  ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ -การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

--ชิน้งานที่ 3 
-สังเกตการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
-ตรวจช้ินงานที่3 

-แบบสังเกต    
-ใบงานที่3  

ด้านทักษะ -การทำงานกลุ่ม 
-การเขียนแผนภาพความคิดบน
กระดาน 

สังเกต แบบสังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 

กระบวนการ การจดัการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

4. ครูให้ผู้แทนนักเรียน 5 คน ออกมาเขียน
ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตมีอะไรบ้าง 
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้ 
-การไดร้ับอากาศบริสุทธิ์ 
-การดืม่น้ำสะอาด 
-การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
-การออกกำลงักายสม่ำเสมอ 
-การนอนหลับพักผ่อนใหเ้พียงพอ 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผูน้ำ 
 

ฟัง พูด เขียน
ตอบคำถามด้วย
ความต้ังใจ 
รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

5.ขั้นการสรุป 
 
 
 

5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของร่างกาย
คือ อากาศ น้ำ อาหาร การออกกำลังกาย 
และการพักผ่อน เป็นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายมี
พัฒนาการและมีสุขภาพที่ดีตามวัย ดำรงชีวิต
ได้อย่างมคีวามสุข 
6. ให้นักเรียนทำช้ินงานที่ 3 เรื่อง ปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการเจริญเตบิโต 

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 



๓๖ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                             ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                           
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในชอ่งรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนการจดัการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา                       ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 คณุค่าของครอบครัวและเพื่อน                      เวลาเรยีน  5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง ความแตกต่างของครอบครัวด้านลักษณะของครอบครวัและเศรษฐกจิ เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน.....................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้      *กรุงเทพศึกษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด     

พ 2.1 ป.3/1 อธิบายความสำคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 
 

2. สาระสำคญั 
          ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันทั้งด้านลกัษณะและเศรษฐกิจของครอบครัวทำให้สมาชิก
ในครอบครัวมพีื้นฐาน และรปูแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
 1. ความสำคญัของครอบครวั 
   2. ความแตกต่างของครอบครัว 
        2.1 ลักษณะของครอบครวั 
        2.2 เศรษฐกิจของครอบครัว 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สูต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายความแตกต่างของครอบครัวทั้งด้านลักษณะของครอบครัว และเศรษฐกิจ (K) 
 2. วาดภาพ และบอกลักษณะของครอบครัวตนเอง (P) 
          3. เข้าใจและเห็นความสำคัญของความแตกต่างของครอบครัวด้านลักษณะของครอบครัวและ
เศรษฐกิจ(A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม   

5. การเป็นพลเมืองดีที่เข็มแข็ง/ตืน่รู้ที่มีสำนกึสากล        
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
             อยูอ่ย่างพอเพียง 
 



๔๐ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 

บอกความต้องการ
และปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2. ให้นักเรียนดูภาพครอบครัว 2 ครอบครัว 
ดังนี้ 
-ภาพที่ 1 ครอบครัวที่มีสมาชกิ 4 คน คือ พอ่ 
แม่ และลูก 2 คน 
-ภาพที่ 2 ครอบครัวที่มี พ่อ แม่ ปู่ ย่า และ 
ลูก 1 คน 
 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
-ภาพที่ 1 มสีมาชิกในครอบครัวกี่คน ใครบา้ง 
(4 คน พ่อ แม ่และลกู 2 คน) 
-ภาพที ่2  มีสมาชกิในครอบครวักี่คน ใครบ้าง 
(5 คน คือ พ่อ แม ่ปู่ ย่า (ตา ยาย) และลูก 1 
คน) 
-ครอบครัวในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แตกต่างกัน
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว, ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว) 
-ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะครอบครัว
เหมือนกับภาพใด (ตัวอย่างคำตอบ ภาพที่ 1/ 
ภาพที่ 2) 
-นักเรียนจะเรียกลักษณะครอบครัวของภาพที่ 1 
และภาพที่ 2 ได้ว่าอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ครอบครัวเดีย่ว และครอบครัวขยาย, ครอบครัว
เดีย่วและครอบครัวใหญ่ ครอบครัวในเมืองและ
ครอบครัวในชนบท) 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ
ครอบครัวใหน้กัเรียนฟัง ดังนี้ 
 -ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครวัที่มีเฉพาะ พ่อ แม่ 
และลูก อาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่พบในสังคม
เมือง 
-ครอบครัวขยาย คือ ครอบครวัที่มี พ่อ แม่ ลูก 
และอาจมีญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา 
อาศัยรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่พบในสังคมชนบท 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร   

รับฟั งเรื่ อ งราวที่
นำเสนออย่างตั้งใจ 
ตั้ ง ค ำถ าม  ต อ บ
คำถาม แสดงความ
คิดเห็น และนำ 
ความรู้ที่ได้จากการ
ฟังไปใช้ 



๔๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. ครูสำรวจลักษณะครอบครวัของนักเรียนในชั้น
เรียน โดยให้นกัเรียนทุกคนบอกว่าครอบครวัของ
ตนเองเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยาย 
และสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง จากนั้นครู
เขียนชือ่ของนักเรียนจำแนกตาม  
 ลักษณะของครอบครัวลงในตารางบนกระดาน 
ดังนี้ 

ลักษณะของครอบครวั 
ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 

  
 
 
 
 

 
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ
เท่า ๆ กัน ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัสนทนาภายใน
กลุ่ม      ในหัวข้อดังนี้   
-ลักษณะครอบครัวของทุกคนในกลุ่ม  
-อาชีพของสมาชิกในครอบครวัของทุกคนในกลุ่ม  
 จากนัน้ให้แตล่ะกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลจากการ
สนทนา และส่งผู้แทนออกมารายงานข้อมูลหน้า
ชั้นเรียน 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่างตั้งใจ 
ตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความ
คิดเหน็ และนำ 
ความรูท้ี่ได้จากการ
ฟังไปใช้ 
 
ฟังข้อมูลสั้นๆแล้ว
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 
ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพือ่นให้ความ
ร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 
ฟังขอ้มูลสั้นๆแล้ว
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

 6. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของครอบครัว และเศรษฐกิจในครอบครัว 
จากนั้นใหน้ักเรยีนทุกกลุ่มร่วมกันคิดการแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับความแตกต่างของ
ครอบครวัในด้านเศรษฐกิจ และการปฏิบัติตน
เพื่อให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจ และความเป็นอยูท่ี่ดี 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

ฟังข้อมูลสั้นๆแล้ว
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตผุล 

   
    
 
 



๔๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 และใหทุ้กกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุต ิ

หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 
การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 

ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพื่อนให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน 
รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

7. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
โดยครูถามคำถาม ดังนี ้
-ครอบครัวของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ แพทย์ ครู รบัจ้าง พยาบาล) 
-ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจในครอบครัวดี จะส่งผล
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำใหค้รอบครัวมี
ความสุข ครอบครัวอบอุ่น สมาชิกในครอบครวั
สามัคคีกัน) 
-นักเรียนจะมีส่วนชว่ยให้ครอบครัวมีเศรษฐกจิ
ที่ดีได้อย่างไร (ช่วยประหยัดน้ำและไฟฟ้า วาง
แผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง หยอดเงินใส่
กระปุกออมสิน) 
-ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น
โดยครูใชค้ำถาม ดังนี ้
 ในอนาคต นักเรียนอยากมีครอบครัวที่มี
ลักษณะอย่างไร เพราะอะไร 
 

คณิตศาสตร์
ประจำวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเป็นพลเมืองดีที่
เข็มแข็ง/ต่ืนรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

ใช้แนวคิดในการ
กำหนดเป้าหมายใน
การใช้จ่ายเงินของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้ความรูใ้นการ
วางแผนเพื่อ
ประกอบอาชีพใน
การสร้างรายได้
ให้กับครอบครวับน
พืน้ฐานความ
พอเพียง 
วิเคราะห์และ
ตัดสินใจอนาคตของ
ตนเองได้บนพื้นฐาน
ของสังคมไทย โดย
การใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
 
 

   
 
 



๔๓ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
5. ขั้นสรุป 8. นักเรยีนและครูร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  

- ครอบครัวแตล่ะครอบครัวจะมีความแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับลักษณะของครอบครัว 
และเศรษฐกิจของครอบครัว ทำให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง
กัน 
-ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 4 เรื่อง คุณคา่ของ
ครอบครัว 

ทักษะการคิดชัน้สูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
ทักษะชวีิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

ฟังข้อมูลสั้นๆ
แล้วสามารถ
สรุปความเข้าใจ
ของตนและ
แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล 
เข้าร่วม
กิจกรรมเกม 
ด้วยความ
รับผิดชอบและ
ตั้งใจ 

 
8. สื่อการเรยีนรู้         

1. ภาพครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย  
2. ชิน้งานที ่4 เรือ่ง คุณค่าของครอบครัว 

 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายความแตกต่างของ

ครอบครัว 
ตรวจผลงาน แบบสังเกต 

ด้านทักษะ ภาพ และบอกลักษณะของ
ครอบครัวตนเอง 

สังเกต และตรวจ
ผลงาน 

ผลงาน 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สงัเกต แบบสังเกต 

 
             เกณฑ์การประเมิน 
   - การประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
             - การประเมินพฤตกิรรมการเข้ารว่มกจิกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10   ระดับ    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ    ควรปรับปรุง 
 
 



๔๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 

 
 



๔๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กลา้ออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                            ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 
                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                         
(.........................................) 

                                                                                                           
............./............./........... 

 
 
  
 
 



๔๗ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 คณุค่าของครอบครัวและเพื่อน              เวลาเรยีน  5 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 เรือ่ง ความแตกต่างของครอบครัวด้านสงัคมภายในครอบครัว     เวลาเรยีน  1 ชั่วโมง 
สอนวนัที่.......................................เดอืน............................................................พ.ศ. .............................. 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้        *กรุงเทพศึกษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณคา่ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/1 อธิบายความสำคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 
 
2. สาระสำคญั 
               สภาพสังคมของแต่ละครอบครวัมีความแตกต่างกัน ทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละ
ครอบครัวมีความแตกต่างกันไปด้วย 
 

3. สาระการเรยีนรู้ ความแตกต่างของครอบครัว : ด้านสังคมภายในครอบครัว 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายลักษณะความแตกต่างของครอบครัวทางด้านสังคมภายในครอบครวั (K) 
 2. เขียนแผนภาพลักษณะความแตกต่างของครอบครัวทางด้านสงัคมภายในครอบครัว (P) 
 3. เห็นคณุค่าและความสำคญัของความแตกตา่งของครอบครวัที่ทำใหแ้ต่ละครอบครวัมีความแตกต่างกัน (A) 
 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 2. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม 5. การเป็นพลเมืองดีที่เข็มแข็ง/ตืน่รู้ที่มีสำนึกสากล        
 
๖. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์     
 อยู่อย่างพอเพียง 
 

๗. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครสูนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพรอ้ม
ของนักเรียนทุกคน และ 
-ร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเหน็โดยครูใช้
คำถามว่า นักเรียนคิดว่าคนไทยมีสังคม
ภายในครอบครัวใกล้เคียงกับประเทศใดมาก
ที่สุด  เพราะอะไร 
 

 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่
ตน 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร   

บอกความต้องการ
และปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตน 
รับฟังเรือ่งราวที่
นำเสนออย่างตั้งใจ 
ตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดง
ความคิดเห็น  



๔๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2. ครูนำภาพมาให้นักเรียนดู ดังนี้ 
-ภาพที่ 1 ภาพครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่
วัด 
-ภาพที่ 2 ภาพแม่กำลังไกวเปลเลี้ยงลูก 
-ภาพที่ 3 ภาพคนในชุมชนกำลังช่วยกนัทำ
ความสะอาดวัด (หรือชุมชน) 
     จากนั้นครถูามคำถามเพ่ือให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
-นักเรียนเคยทำกิจกรรมตามภาพใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที่ 1, 3) 
     นักเรียนเคยทำกิจกรรมดงักล่าวกับใคร
บ้าง (ตัวอย่างคำตอบ พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า 
ตา ยาย) 
     ภาพทุกภาพเกี่ยวข้องต่อครอบครัวใน
ด้านใด (ด้านสังคม) 
     นักเรียนคิดว่าครอบครัวท่ีนับถอืศาสนา
ต่างกันจะมีสังคมภายในครอบครัวแตกต่างกัน 
หรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
แตกต่างกัน เพราะแต่ละศาสนามีความเช่ือ
และแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ 
มีเจตคติในการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุขแม้จะมี
ความแตกต่าง
โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

3.ขัน้สร้าง
องค์ความรู ้

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเปน็ 3 กลุ่ม และให้
แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่มออกมาจับสลากเลือก
หัวข้อการแสดงบทบาทสมมุติ ดังนี้ 
กลุ่มที ่1 ครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบให้มีเหตุผล 
และใหค้วามรักความอบอุ่นแก่ลูก 
กลุ่มที ่2 ครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบเข้มงวด และ
มีการลงโทษอย่างรุนแรง 
กลุ่มที ่3 ครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบตามใจทุก
อย่าง 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบการแสดง 
และวิเคราะห์สรุปข้อดี ข้อเสียของการเลี้ยงดูลูก
ตามที่กลุ่มตนเองได้รับและออกมานำเสนอ
ผลงานทีละกลุ่ม โดยมีครูคอยตรวจสอบและ
แนะนำเพิ่มเติม 

การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่ม
กับเพ่ือน ให้
ความร่วมมือใน
การทำงาน 
รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
และมีภาวะผู้นำ 
 
 

 



๔๙ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
  

ฟังข้อมลูแล้ว
สามารถ
วิเคราะหส์รุป
ความเข้าใจของ
ตนและแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
สามารถคิด
หลากหลายคิด
ยืดหยุ่นคิด
จินตนาการและ
คิดริเริ่ม
เกี่ยวกบัการ
ถ่ายทอดและ
แสดงออกถึง
การเลี้ยงดูของ
แต่ละครอบครวั 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายว่า 
สงัคมภายในครอบครัวทำให้แต่ละครอบครัวมี
ความแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
ส่งผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน โดยมีครู
คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม และสรุปข้อมูลเปน็
แผนภาพความคิด ดงันี ้
ความแตกต่างของสงัคมภายในครอบครัว 
- ความแตกต่างของสังคมเมืองกับชนบท 
- การได้รับบริการทางสุขภาพ 
- ความสมัพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน 
- ความสมัพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
- การนับถือศาสนา 
- รูปแบบการเลี้ยงด ู
 
 
 
 

ทักษะการคิดช้ันสูง
และนวัตกรรม 
 

ฟังข้อมลูแล้ว
สามารถ
วิเคราะหส์รุป
ความเข้าใจของ
ตนและแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
รับฟังการ
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 

 
 



๕๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

5. สังคมภายในครอบครัวลักษณะใดที่จะทำให้
ครอบครัวมีความสุขและความอบอุ่น (ตัวอย่าง
คำตอบ ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบให้ความรัก 
ความอบอุ่น และมีเหตุผล ครอบครัวที่สมาชิก
ในครอบครัวมีความรักผูกพันสามัคคีกัน และมี
ความสัมพันธ์ทีด่ีกับเพื่อนบ้านและชมุชน) 
 

 

 ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
การเป็นพลเมืองดีที่
เข็มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนึกสากล 
 

รับฟังการ
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 
ใช้ความรู้
นำไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความรัก
ความสามัคคี
ของคนใน
ครอบครัว และ
ชุมชน 

5. ขั้นสรุป 6. นักเรยีนและครูร่วมกนัสรปุความรู้ ดังนี้  
 การดำเนนิชีวิตของคนในสังคม จะมีความ
แตกต่างกันไปทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ 
สภาพสังคมภายในครอบครัว การเลี้ยงดู ความ
เชื่อหรือค่านิยมต่าง ๆ ทีแ่ต่ละครอบครัวมี
แตกต่างกัน 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

แสดงความ
คิดเห็นและสรุป
ในการดำเนนิ
ชีวิตของคนใน
สังคมจะมีความ
แตกต่างขึน้อยู่
กับการเลี้ยง 
ค่านิยม ความ
เชื่อซึ่งแต่ละ
ครอบครัวจะไม่
เหมือนกัน 

 
8. สื่อการเรยีนรู้   
     1. ภาพครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่วัด    
     2. ภาพแม่กำลังไกวเปลเลี้ยงลูก 
     3. ภาพคนในชุมชนกำลังช่วยกันทำความสะอาดวัด (หรือชุมชน) 

 
 
 
 

 



๕๑ 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายลักษณะความแตกต่างของ

ครอบครัวทางด้านสังคมภายใน
ครอบครัว 

ตรวจผลงาน แบบสังเกต 

ด้านทักษะ เขียนแผนภาพลักษณะความ
แตกต่างของครอบครัวทางด้าน
สงัคมภายในครอบครัว 

สังเกต และตรวจ
ผลงาน 

ผลงาน 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
             เกณฑ์การประเมิน 
   - การประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
             - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10   ระดับ    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ    ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 



๕๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
  
 



๕๕ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 คณุค่าของครอบครัวและเพื่อน              เวลาเรยีน 5  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8 เรือ่ง ความแตกต่างของครอบครัวด้านการศกึษาของครอบครัว    เวลาเรยีน  1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดือน.....................................................พ.ศ. ............................ 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้         *กรุงเทพศึกษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชวีิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/1 อธิบายความสำคัญ และความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง 
 

2. สาระสำคญั   การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แต่ละครอบครัวมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน 
 

3. สาระการเรยีนรู้ ความแตกต่างของครอบครัว : การศกึษาของครอบครวั 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายความสำคัญของการศึกษาที่ทำใหแ้ต่ละครอบครวัมีความแตกต่างกัน (K) 
 2. วาดภาพตนเองสำเร็จการศึกษาในอนาคต (P) 
 3. เห็นความสำคัญและคณุคา่ของการศึกษาที่มีต่อการพฒันาครอบครัว (A) 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม  

5. การเป็นพลเมืองดีที่เข็มแข็ง/ตืน่รู้ที่มีสำนึกสากล        
 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์   อยู่อย่างพอเพียง 
   

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรยีน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน และ ให้นักเรียนสำรวจ
ลักษณะของครอบครัวตนเองและตอบคำถาม
โดยครูถามคำถาม ดังนี้ 
- บุคคลในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คน 
(ตัวอย่างคำตอบ 4 คน) ได้แก่ (พ่อ แม่ ตัวฉัน 
และน้องสาว ) 
- จัดว่าเป็นครอบครัวเดีย่วหรือครอบครัวขยาย 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 
 
ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร   
 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
 
รับฟังเรื่องราวที่
ถามอย่างต้ังใจ 
ตั้งคำถาม ตอบ



๕๖ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
(ตัวอย่างคำตอบ ครอบครัวเดี่ยว) 
- บุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ พ่อ เปน็ตำรวจ แม่เป็น
พยาบาล ตัวฉันและน้องสาวเป็นนักเรียน) 
- บุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด 
(ตัวอย่างคำตอบ ศาสนาพุทธ) 
- บุคคลในครอบครัวจบการศึกษาระดับใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ พ่อจบปริญญาตรี แม่จบ 
(ตัวอย่างคำตอบ พ่อจบปริญญาตรี แม่จบ 
ปริญญาตรี ตัวฉันและน้องสาวกำลังเรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษา) 

คำถาม  
 
 
 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุม่ละ
เท่า ๆ กัน และให้แต่ละกลุ่มรว่มกันอภิปรายใน
หัวข้อ 

“การศึกษาทำใหค้รอบครวัแตกต่างกัน
อย่างไร” จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่ม
ออกมานำเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนทีละกลุ่มจน
ครบทุกกลุ่ม 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

ฟังข้อมูลสั้นๆ
แล้วสามารถสรุป
ความเข้าใจของ
ตนและแสดง
ความคดิเหน็
อยา่งมีเหตุผล 
สามารถคิดคลอ่ง 
คิดหลากหลาย
คิดยืดหยุ่นคิด
จินตนาการและ
คิดริเริ่มเกีย่วกับ
การร่วมอภิปราย 
การศึกษาทำให้
ครอบครัว
แตกต่างกัน 
ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีด่ี
ได ้

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

3. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแสดงความคิดเหน็
โดยครใูช้คำถาม ดังน้ี 
- การศึกษาทำให้แต่ละครอบครัวแตกต่างกัน
หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ แตกต่าง) 
- การศึกษาทำให้ครอบครัวแตกต่างกันอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ครอบครัว  

  



๕๗ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

ที่มีการศึกษาดจีะมีจำนวนบุตรน้อย เพราะมี
การวางแผนครอบครัวที่ดี ครอบครัวที่
การศึกษาดี จะทำให้ครอบครัวมั่นคง เนื่องจาก
มีอาชีพและมีรายได้ให้ครอบครัว) 
   นักเรียนมีส่วนช่วยให้ครอบครัวของตนเอง
เป็นครอบครัวที่ดีได้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม ่
ผู้ปกครอง) 
 

 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

 
รับฟังเรื่องราวที่
ถามอย่างต้ังใจ 
ตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม  
 
 
 

 4. ครูนำตัวอย่างสถานการณ์ติดไว้บนกระดาน 
และให้นักเรียนร่วมกันอ่าน ดังนี ้
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 



๕๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

    จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกันตอบคำถาม โดยครู
ถามคำถาม ดังน้ี 
-ครอบครัวในสถานการณ์ใดจัดเป็นครอบครัว
เดี่ยว (ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 1) 
-ครอบครัวในสถานการณ์ใดจัดเป็นครอบครัว
ขยาย (ครอบครัวในสถานการณ์ที ่2) 
-ครอบครัวในสถานการณ์ที ่1 และ
สถานการณท์ี่ 2 มีความแตกต่างกันในด้าน
ใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ลักษณะของ
ครอบครัว การศึกษาของคนในครอบครัว 
จำนวนคนในครอบครัวที่มีงานทำ) 
 

  
 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

5. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรยีนคนละ 1 
แผ่น จากนั้นให้นักเรียนวางแผนการศึกษา
ของตนเองจนกระทัง่จบการศกึษา และวาด
ภาพตนเองสำเร็จการศึกษาในอนาคต จากนั้น
ออกมานำเสนอผลงานทีละคนโดยครูคอย
ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
การเป็นพลเมืองดีที่
เข็มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มี
สำนกึสากล 
 

วิเคราะห์ข้อมูล
และเหตุผลถึง
วิธีที่จะทำให้
ตนเองอนาคต  
 
มีการวางแผน
ในการศึกษา
ของตนเอง 

6. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
- การศึกษามสี่วนช่วยพัฒนาจิตใจคนหรือไม่ 
อย่างไร 
 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 

วิเคราะหข์้อมูล
แลว้สามารถ
สรุปความเข้าใจ
ของตนและ
แสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 
 

5. ขั้นสรุป 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุความรู้ ดังน้ี  
พื้นฐานการศึกษาของสมาชิกในครอบครวัเป็น
สิ่งหนึ่งที่ทำให้แต่ละครอบครวัมีความ
แตกต่างกัน 
 

 รับฟังและ
ร่วมกันสรุป 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 

 
 



๕๙ 
 

8. สื่อการเรยีนรู้   
      1. ตัวอยา่งสถานการณ์    
      2. กระดาษเปล่า  1 แผ่น 
 
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายความสำคัญของการศึกษาที่

ทำให้แต่ละครอบครัวมีความ
แตกต่างกัน 

ตรวจผลงาน แบบสังเกต 

ด้านทักษะ วาดภาพตนเองสำเร็จการศึกษาใน
อนาคต 

สงัเกต และตรวจ
ผลงาน 

ใบงาน 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
             เกณฑ์การประเมิน 
   - การประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น  
  ผ่าน     1 รายการ ถอืว่า ไมผ่า่น 
             - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10   ระดับ    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ    ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือวา่ ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 

 
 
 
   ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

   
 
 
 
 



๖๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑก์ารประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช้ 
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา               ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 คณุค่าของครอบครัวและเพื่อน                 เวลาเรยีน  5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่9 เรือ่ง วิธสีร้างสมัพันธภาพในครอบครัว                         เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/2 อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพือ่น *กรุงเทพศึกษา* 
 

2. สาระสำคญั 
         การสรา้งสัมพันธภาพที่ดีในครอบครวั จะทำใหส้มาชิกในครอบครวัมีความรักและความผกูพนักัน ทำให้
ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

3. สาระการเรยีนรู้      
        วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
 1. อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (K) 
 2. ปฏิบัติตนในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครวั (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
           1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม  

5. การเป็นพลเมืองดีที่เข็มแข็ง/ตื่นรูท้ี่มีสำนึกสากล  
       

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  อยู่อย่างพอเพียง 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ

สำคญั 
สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน และ  

ทักษะ
ชีวิตและ
ความ
เจริญแห่ง
ตน 

บอกความต้องการและปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพของตน 
รับฟังเรื่องราวที่ถามอย่างต้ังใจ 
ตั้งคำถาม  
ตอบคำถาม  



๖๔ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะ
สำคญั 

สมรรถนะ 

 2. ครูนำภาพ 2 ภาพให้นักเรียนดู ดังนี้ 
- ภาพที่ 1  ภาพพ่อแม่และลูกช่วยกันทำ
ความสะอาดบ้าน 
- ภาพที ่2 ภาพหลานอ่านหนงัสอืใหค้ณุยายฟัง  
    จากนั้นใหน้ักเรียนร่วมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
- บุคคลในภาพที่ 1  กำลังทำอะไรกัน (พ่อแม่  
ลูกช่วยกันทำความสะอาดบ้าน) 
-บุคคลในภาพที่ 2  กำลังทำอะไรกัน (หลาน
กำลังอ่านหนังสือให้คุณยาย/คุณย่าฟัง) 
    ถ้านักเรยีนปฏิบัตตินเหมือนเด็กในภาพที่ 
1 จะส่งผลอยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ พ่อแม่รัก
และชื่นชม ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ) 
    ถ้านักเรียนปฏิบัติตนเหมือนเด็กในภาพที่ 
2 จะสง่ผลอยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้
ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ญาติผู้ใหญ่รัก) 
    นักเรียนเคยปฏิบัติตนเหมือนเด็กในภาพ
ใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ภาพที่ 1/ภาพที่ 2) 

ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร   
 
 
การเป็น
พลเมือง
ตื่นรู้และมี
จิตสำนึก
สากล 
 
 
ทักษะการ
คิดชั้นสูง
และ
นวัตกรรม 
 

รับฟังเรื่องราวที่ถามอย่าง
ตั้งใจ  
ตั้งคำถาม  
ตอบคำถาม 
 
การใช้ความรูน้ำไปสู่การ
ปฏิบัตติัวเพือ่ให้ครอบครัวมี
ความสุข 
 
 
 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
มาแก้ปัญหาได้ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
และส่งผู้แทนกลุ่มออกมารายงานหน้าช้ัน
เรียน โดยมีครูและเพ่ือนกลุ่มอื่นช่วยกัน
ตรวจสอบและแนะนำเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
การ
ทำงาน
แบบรวม
พลังเป็น
ทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 
 
สามารถร่วมอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับ
วิธีการสร้างสมัพันธภาพใน
ครอบครัวได้อย่าง
หลากหลาย 
 
ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีด่ีได้ 

 



๖๕ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. ให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันเสนอวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวคนละ 1 ข้อ  
โดยพยายามไม่ให้ซ้ำกัน จากน้ันครูสรปุข้อมูลที่ได้
เป็นแผนภาพความคิดและร่วมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
วิธกีารสร้างสมัพันธภาพในครอบครัว 
-มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ   คนใน
ครอบครัว 
-ให้กำลังใจและช่วยแก้ปัญหาในครอบครัว 
-มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ   คนใน
ครอบครัว 
-ให้กำลังใจและช่วยแกปั้ญหาในครอบครวั 
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
-ปฏิบัตติามหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด 
-รับประทานอาหารร่วมกันทุกวัน 
-พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
    การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมี
ความสำคัญอยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ ครอบครัว
ไม่ทะเลาะกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
ครอบครัว ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 
   ถ้าทุกคนในครอบครัวไม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กันจะเกิดผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น ทุกคนไม่สามัคคีกัน เกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน) 

  

4.ขั้นการ
นำไป

ประยุกต์ใช ้

5. ครูแจกแบบสำรวจให้นักเรียนสำรวจการ
ปฏบัิติตนต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเขียน
เครื่องหมาย  ลงใน              ให้ตรงกบัความ
เป็นจริงแล้วประเมินผลกับเกณฑ์การประเมิน ใน 
ภาคผนวก 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและตอบคำถาม 
ดังนี้ 
- นักเรียนมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยู่
ในระดับใด (ตวัอย่างคำตอบ ระดับดี) 
-นักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวข้อใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ ข้อ 1 ทำการบ้านด้วยตนเอง) 
-คุณธรรมและจริยธรรมข้อใดบา้งที่นักเรียนสามารถ
นำมาใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   

 

รับฟังการอยา่ง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟงัไปใช้ 



๖๖ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

4.ขั้นการนำไป
ประยุกต์ใช ้

กับสมาชิกในครอบครัว (ตัวอย่างคำตอบ ความ
สามัคคี มีน้ำใจ เสียสละ)  

  
 

5. ขั้นสรุป 6. ให้นักเรยีนและครรู่วมกันสรุปความรู ้ดังนี้  
  สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญทีจ่ะ
ทำให้ครอบครัวเกิดความรักความอบอุ่น ทุกคน
จึงควรเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในครอบครัวเพื่อนำไปปฏิบัติให้
ครอบครัวเกิดความสุข 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูล
และเหตุผลถึง
วิธีที่จะปฏิบัติ
ตนในการสร้าง
สมัพันธภาพกับ
ครอบครัว
เพื่อให้เกิด
ความสขุ  
มีเจตคติที่ดีใน
การสร้าง
สัมพันธภาพที่
จะทำให้ตนเอง
และครอบครัว
เกิดความสุข 

 

8. สื่อการเรยีนรู้ 
          1. ภาพพ่อแม่และลกูช่วยกนัทำความสะอาดบ้าน 
 2. ภาพหลานอ่านหนังสอืให้คุณยายฟัง 
 3. แบบสำรวจการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 

ด้านความรู ้ อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ตรวจผลงาน แบบสังเกต 
ด้านทักษะ ปฏบัิติตนในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัว 
สังเกต แบบ 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความกระตือรอืร้นในการ
ตอบคำถามและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 
   - การประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น  
  ผา่น     1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
             - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10   ระดับ    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ    ควรปรับปรุง 



๖๗ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 



๖๙ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมนิ คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 



๗๐ 
 

 
แบบสำรวจการปฏิบัติตน 

การปฏิบัติตน 
ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติเป็น

บางครั้ง 
ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

(2 คะแนน) (1 คะแนน) (0 คะแนน) 
1. ทำการบ้านด้วยตนเอง 
 

   

2. ไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน 
 

   

3. ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน 
 

   

4. พูดจาลงท้ายด้วย “ค่ะ” หรือ “ครับ” 
 

   

5. ไม่ทำอะไรตามใจตนเองขออนุญาต 
     พ่อแมทุ่กครั้ง 

   

                              ได้คะแนนรวม ____________ คะแนน   
เกณฑ์การประเมิน 
       ถ้าได้  8-10 คะแนน  นักเรียนมีสัมพนัธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับด ี
      5-7   คะแนน  นักเรียนมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับพอใช้ 
      0-4   คะแนน  นักเรียนมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
แผนการจัดการเรยีนรู้ 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 คณุค่าของครอบครัวและเพื่อน                เวลาเรยีน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่10 เรือ่ง วิธสีรา้งสมัพันธภาพในกลุม่เพื่อน                        เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน.................................................................พ.ศ. ............................ 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/2 อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพือ่น*กรุงเทพศึกษา* 
2. สาระสำคญั 
              การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ใชช้ีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข 
 
3.สาระการเรยีนรู้ 
              วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพือ่น 
  
4.จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน (K) 
 2. ปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพือ่น (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
           1.ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม  
 5. การเป็นพลเมอืงดีทีเ่ข็มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล      
   

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
              อยู่อย่างพอเพียง 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้า
สู่บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อมของ
นักเรียนทุกคน และ ครูนำภาพ 2 ภาพให้นักเรียน
ดู ดังนี้ 
ภาพที่ 1  ภาพนักเรียนกำลังทะเลาะกัน  
ภาพที่ 2  ภาพนักเรียนกำลังช่วยกันทำงานกลุ่ม 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 
 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
รับฟังเรื่องราว



๗๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
     จากนั้นครใูห้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น จากคำถาม ดังน้ี 
ภาพที่ 1 เป็นภาพอะไร (ภาพนักเรียนกำลัง
ทะเลาะกัน) 
    นักเรียนเคยมพีฤติกรรมตามภาพนี้หรือไม่ 
(ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
    นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมือ่ปฏิบัติตนตาม  
ภาพนี้ (ตัวอย่างคำตอบ ไมส่บายใจ วิตกกังวล) 
   นักเรียนควรปฏิบัติตนตามภาพน้ีหรือไม่ (ไม่
ควร) 
   ถ้านักเรียนปฏิบัติตนตามภาพน้ีจะส่งผลอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ไม่มีเพื่อน เข้ากับเพื่อนไม่ได้) 
ภาพที่ 2 เป็นภาพอะไร (ภาพนักเรียนกำลังช่วยกัน
ทำงาน) 
   นักเรียนเคยมีพฤติกรรมตามภาพนีห้รือไม่ 
(ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
  นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือปฏิบัติตนตามภาพนี้ 
(ตัวอย่างคำตอบ สบายใจ ภาคภูมิใจ  มีความสุข)
นักเรียนควรปฏิบัติตนตามภาพน้ีหรือไม่ (ตัวอย่าง
คำตอบ ควร) 
   ถ้านักเรียนปฏิบัติตนตามภาพน้ีจะส่งผลอย่างไร 
(ตวัอยา่งคำตอบ เป็นที่รักของเพ่ือน อยู่ร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีความสุข) 

 ที่ถามอย่าง
ตั้งใจ ตั้ง
คำถาม ตอบ
คำถาม  
 
 
  

 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2. ครูนำบัตรคำวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่ม
เพื่อนมาวางหน้าชั้นเรียน จากน้ันให้ผู้แทนนักเรียน
คำ และอ่านใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 1 รอบ จากนั้นนำบัตร
คำไปติดบนกระดานเพื่อจำแนกว่าข้อความใดเป็น
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและข้อความ
ใดไม่ใช่วิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน ดังน้ี
ออกมาหยิบบัตรคำคนละ 1 บัตร 
ตัวอย่างบัตรคำ 
-ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 
-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันขนมให้เพื่อน 
-อธิบายการบ้านให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจฟัง 
-ซื่อสัตย์สจุริตเก็บดนิสอมาคืนเพ่ือน 
-ไม่พูดจาทักทายเพื่อนเมื่อเจอกัน 
-พูดจาหยาบคายชอบโกหกเพื่อน 

  

 



๗๓ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

ตัวอย่างบัตรคำ 
-ไม่ช่วยเพื่อนทำงานกลุ่ม 
-แกล้งเพื่อนทีอ่่อนแอกว่า 
-มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพ่ือน 
 

วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในกลุ่ม

เพื่อนที่ถูกต้อง 

วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในกลุ่ม
เพื่อนที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 

 3. ให้นักเรียนร่วมกันเสนอวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในกลุ่มเพือ่นโดยไม่ให้ซ้ำกับบัตร
คำที่ครูนำมาให้และครูสรุปขอ้มูลที่ได้เป็น
แผนภาพความคิด ดังน้ี 
วิธกีารสร้างสมัพันธภาพในกลุม่เพื่อน 
-ไม่เล่นรุนแรงกับเพ่ือน 
-พูดจาไพเราะกับเพื่อน 
-ชวนเพื่อนเล่นเกมด้วยกัน 
-ช่วยเพื่อนทำความสะอาดช้ันเรียน 
-ช่วยเหลือเมื่อเพ่ือนเจ็บป่วย 
จากนั้นครูถามคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
การสร้างสัมพันธภาพกบัเพ่ือนมีความสำคญั
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้อยู่ร่วมกับ
เพื่อนอยา่งมีความสุข เป็นที่รกัของเพื่อน 
ถ้าเราไม่สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนจะส่งผล 
 อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ อยู่ร่วมกับเพื่อนไม่
มีความสุข เข้ากับเพ่ือนไม่ค่อยได ้
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. ครูแจกแบบสำรวจให้นักเรียนสำรวจการ
ปฏิบัติตนต่อเพือ่นโดยเขียนเครื่องหมาย  
ลงใน          ให้ตรงกับความเป็นจริงแล้ว
ประเมินผลกับเกณฑ์การประเมิน ใน
ภาคผนวก 
 จากนั้นให้นักเรียนสนทนาและตอบคำถาม 
ดังนี้ 
 นักเรียนมสัีมพันธภาพกับเพ่ือนอยู่ในระดับ
ใด (ตัวอย่างคำตอบ ระดับดี) 
 นักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเพ่ือสร้าง
สมัพันธภาพกับเพื่อนข้อใดบ้าง (ตวัอย่าง
คำตอบ ข้อ 4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน) 
คุณธรรมและจริยธรรมข้อใดบ้างที่นักเรียน
สามารถนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
กับเพ่ือน (ตัวอย่างคำตอบ ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคค ีความเสียสละ) 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกบั
สุขภาพของตน 
รับฟังเรื่องราวที่
ถามอย่างต้ังใจ 
ตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม  

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครูถามคำถามท้าทาย ดังนี้  
   ถ้าเพ่ือนสนทิโกรธและไมพู่ดด้วย นักเรียน
จะมีวิธีการง้อเพื่อนอย่างไร 

  

5. ขัน้สรุป 6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนเป็น
สิ่งจำเป็นที่ควรเรียนรู ้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ 
ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข และ 
ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 5 เรื่อง วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่เพื่อน 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๕ 
 

 
แบบสำรวจการปฏบิัติตน 

การปฏิบัติตน 
ปฏิบัติเป็น

ประจำ 
ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ 

(2 คะแนน) (1 คะแนน) (0 คะแนน) 
1. ช่วยเหลือเพ่ือนทำความสะอาด 
    ห้องเรียน 

   

2. พูดจาสุภาพไพเราะกับเพื่อน    
3. ไม่รังแกเพือ่นที่อ่อนแอ    
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน    
5. แบ่งปันขนมให้เพื่อน    

 
ได้คะแนนรวม ____________ คะแนน   

เกณฑ์การประเมิน 
       ถ้าได้  8-10 คะแนน  นักเรียนมีสัมพนัธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับด ี
     5-7   คะแนน  นักเรียนมสีัมพันธภาพกับเพือ่นอยู่ในระดับพอใช้ 
     0-4   คะแนน  นักเรียนมสีัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จากนั้นให้นักเรียนสนทนาและตอบคำถาม ดังนี้ 
      นกัเรียนมสีัมพันธภาพกับเพื่อนอยู่ในระดับใด (ตัวอย่างคำตอบ ระดับดี) 
      นกัเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพนัธภาพกับเพื่อนข้อใดบา้ง (ตัวอย่างคำตอบ ข้อ 

4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน) 
 

8. สือ่การเรียนรู้ 
          1. ภาพนักเรียนกำลังทะเลาะกัน 
 2. ภาพนักเรียนกำลังช่วยกันทำงานกลุ่ม 
 3. บัตรคำวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน 
 4. แบบสำรวจการปฏิบัติตนต่อเพื่อน 

5. ชิ้นงานที่ 5 เรือ่ง วธีิการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
 

9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพใน

กลุ่มเพื่อน 
ตรวจผลงาน ใบงาน 

ด้านทักษะ ปฏิบัติตนเพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดี
ในกลุ่มเพื่อน 

สังเกต แบบ 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 



๗๖ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
   - การประเมนิพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ผ่านตั้งแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไมผ่า่น 
             - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10   ระดับ    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ    ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รยีน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๘๐ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3 การถูกล่วงละเมดิทางเพศ                            เวลาเรยีน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่11 เรือ่ง พฤตกิรรมทีน่ำไปสู่การถกูล่วงละเมิดทางเพศ         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
2. สาระสำคญั 
           พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัย เช่น การแต่งกายล่อแหลม การไปเทีย่วกลางคืน การดื่ม
แอลกอฮอล ์อาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
             พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
4.จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
         1. ระบุพฤติกรรมทีน่ำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (K) 
 2. เขียนแผนภาพพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (P) 
 3. ตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึน้จากการมีพฤตกิรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 2. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน  
 3. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม 
 
6.คณุลกัษณะอันพงึประสงค ์

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

7.กระบวนการจัดการเรียน 
 

กระบวนการ การจัดการเรียนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความพร้อมของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 

2. ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาท)ี 

2. ครูนำภาพดารานางแบบที่แต่งกายล่อแหลม
มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกัน
สนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี้ 
ดารานางแบบในภาพแต่งกายเป็นอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ แต่งกายโป๊ ล่อแหลม) 
 ดารานางแบบในภาพแต่งกายเหมาะสมหรือไม่ 
(ตัวอย่างคำตอบ ไม่เหมาะสม) 
 ถ้านักเรียนแตง่กายเหมือนในภาพจะเป็นอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ พ่อแม่ไม่ชอบ  
ไม่สบายใจ เป็นอันตราย อาจถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ) 
3. ครูนำบัตรคำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นำไปสู่การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาวางหน้าชั้นเรียน 
จากนั้นให้ผู้แทนนักเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียนที
ละคน เลอืกบัตรคำ 1 บัตรคำ และอ่านให้เพือ่น 
ๆ ฟัง 1 รอบจากนั้นนำบัตรคำไปติดไว้บน
กระดาน ฝั่งที่เป็นพฤติกรรมทีน่ำไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศหรือ ฝั่งที่ไม่ใช่พฤติกรรมที่นำไปสู่
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ครูแบ่งไวบ้น
กระดาน  
ตัวอยา่งแผนภาพ 

พฤติกรรมที่นำไปสู่
การ 

ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

ไม่ใช่พฤติกรรมที่
นำไปสู่ 

การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

  
 
 

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตัง้ใจ 
 

 
 
 



๘๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 ตัวอย่างบัตรคำ 

-รักนวลสงวนตัว   
-เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว 
-ไม่ไว้วางใจเพือ่นเพศตรงข้าม 
-ดูสื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 
-ใช้เวลาว่างเล่นดนตรีหรือกีฬา 
-อยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสองกับเพศตรงข้าม 
-ดืม่เครื่องด่ืมที่มแีอลกอฮอล์เมื่อไปเทีย่ว
กลางคืน 
-แสดงกิริยาท่าทางสนใจเพศตรงข้ามอย่าง
เปิดเผย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. ให้นักเรียนแบง่กลุ่ม กลุม่ละ 5-6 คน ให้แต่
ละกลุ่มคิดการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
โดยอาจเลือกหัวข้อจากบัตรคำหรือคิดหัวข้อ
ขึ้นมาใหม่จากนั้นให้ทุกกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้น
เรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม โดยครูคอยแนะนำ
เพิ่มเติม 

รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสงู
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อืน่ 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย
เกีย่วกับการ
แสดง 
 
บทบาทสมมุต ิ
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อืน่
เข้าใจ 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 5. ครูถามนักเรยีนว่า มีพฤติกรรมใดบา้งที่นำไปสู่

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยครูเป็นผู้เขียน
คำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิด 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพือ่
หาแนวทางใน
การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่
จะจะนำไปสู่
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศ 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

6. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี ้
 ถ้านักเรียนเป็นนายกรัฐมนตรี จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร 
 

ทักษะการคิดช้ันสูง
และนวัตกรรม 

วิเคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหา หา
วิธีการ
แก้ปัญหาและ
เลือกวีการ
แก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุด  

7. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
- พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศจะ
ส่งผลเสียอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้เกิด
ความเสื่อมเสียทางเพศ ทำให้เกิดปัญหาทางด้าน
จิตใจ สังคมวุ่นวาย) 
-นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ตัวอย่างคำตอบ แต่งกาย
มิดชิด ไม่อยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสองในที่ลับ
ตาคน ไม่เที่ยวกลางคืน) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

แลกเปลี่ยน
ความคดิเพ่ือ
หาแนวทางใน
การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่
จะจะนำไปสู่
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศ 
 
 

5.ขั้นการ
สรุป 

8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี้  
การปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม เชน่ การแต่งกาย
ล่อแหลม การไปเที่ยวสถานบันเทิง การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การไว้ใจคนอืน่ที่เป็น
เพศตรงข้ามมากเกินไปอาจนำไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

  

 
 



๘๔ 
 

8. สื่อการเรยีนรู้ 
            ภาพการแต่งกาย 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
  

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ ภาพอาหารที่ควรรับประทานใน 1 

วัน ตามสัดส่วนธงโภชนาการ 
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 

ด้านทักษะ วาดภาพอาหารที่ควรรับประทาน
ใน 1 วัน ตามสัดส่วนธงโภชนาการ 

สังเกต แบบบันทกึผลการช่ัง
น้ำหนัก วัดสว่นสูง, แบบ
สังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้ารว่มกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผา่น ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
                                                                                                            

   ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                  
(.........................................)                                                                                                             
............./............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดบั ควรปรับปรุง  
 
 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                                    
(.........................................) 
                                                                                                                       
............./............./................ 
 
 
 
 

 



๘๗ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3 การถูกล่วงละเมดิทางเพศ                 เวลาเรยีน 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่12 เรือ่ง สถานการณท์ีน่ำไปสูก่ารถูกล่วงละเมดิทางเพศ        เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรยีนรู้      *กรงุเทพศกึษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชวีิต 
          ตัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
    
2. สาระสำคญั 
               การหลงเชื่อหรือการปฏิบัติตามคำชักชวนของผู้อื่น อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่นำไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศได้ 
 

3. สาระการเรยีนรู้                       
               สถานการณ์ที่นำไปสู่การถูกลว่งละเมิดทางเพศ 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สูต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายสถานการณ์ที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (K) 
 2. เขียนแผนภาพสถานการณ์ที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (P) 
 3. เห็นความสำคัญและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลงัเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม       
                         
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน   

        

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชวิีตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 



๘๙ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2. ครูนำภาพผู้ชายกำลังชวนเด็กผู้หญิงกิน
ขนม และเด็กผู้หญิงปฏิเสธไม่กินมาให ้
นักเรียนดู และถามคำถามเพ่ือใหนั้กเรียน 
ร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
-  ผู้ชายในภาพกำลังทำอะไร  
(ตัวอย่างคำตอบชวนเด็กผู้หญิงกินขนม) 
 -เด็กผู้หญิงในภาพทำอย่างไร 
 (ตอบปฏิเสธไม่รับขนม) 
-ถ้าเด็กผู้หญิงรบัขนมมากนิ นกัเรียนคิดว่าจะ
เกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปได้บ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ เด็กผู้หญิงสลบและถูกผู้ชาย
ลักพาตัวไป เด็กผู้หญิงติดสารเสพติด ผู้ชาย
บังคับ ล่วงละเมิดทางเพศ หรือขม่ขืน
เด็กผู้หญิง) 
 - ถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงในภาพ จะทำ
อย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบ ปฏิเสธไม่รับขนม  รีบเดิน
หนีไป) 
 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 

 3.ครูนำสถานการณ์ตัวอย่างมาติดไว้บน
กระดาน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ 
คิดเห็น ดังนี ้

สถานการณท์ี ่1 
     ชายคนหนึง่เดินอยู่ที่ท่ารถประจำทางพบ
เด็กผู้หญิงจึงพูดว่า “มาคนเดียวหรือหนู ไป
เที่ยวกับพี่ไหม” 
      เด็กผู้หญิงตอบว่า “หนูไม่ไปหรอกค่ะ
เดี๋ยวพ่อมารับแล้ว” 

สถานการณท์ี ่2 
     ชายคนหนึง่เดินอยูท่ี่ท่ารถประจำทางพบ
เดก็หญิงจงึพูดว่า“มาคนเดียว หรือหนู ไป
เที่ยวกับพี่ไหม”  
 เด็กผู้หญิงตอบว่า “ไปค่ะ 
หนูอยากไปเที่ยวพอดี” 

  

 
 
 



๙๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

-สถานการณ์ใดนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ (สถานการณ์ที่ 2) 
- ถ้านกัเรียนเปน็เดก็หญิงในสถานการณ์ที ่2 
นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
บอกว่าไม่ไปและอ้างว่าพ่อแม่กำลังมารบั 
บอกว่าไม่ไปและรีบเดินหนี) 
-นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรใหป้ลอดภัย
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
(ตัวอย่างคำตอบ แต่งกายมิดชิด ไม่อยูใ่นที่
เปลี่ยวเพยีงลำพัง ไมคุ่ยกับคนแปลกหน้า ไม่
ไปไหนกับคนทีไ่ม่รูจั้ก) 

  
 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุม่ ให้
แตล่ะกลุ่มร่วมกันคิดการแสดงบทบาทสมมตุิ
สถานการณ์ทีน่ำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ และออกมาแสดงให้เพือ่นในชั้นเรียนและ
ครูดูทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 

รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

รับฟงัความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
คิดและ
จินตนาการ
อย่าง
หลากหลาย
เกี่ยวกับการ
แสดงบทบาท
สมมุต ิ
สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพือ่ถ่ายทอด
ความรูใ้ห้ผู้อื่น
เข้าใจ 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครใูช้คำถามท้าทาย ดังนี้  
- การพูดจาเล้าโลม หรือกระเซ้าเย้าแหย่ถือ
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ อย่างไร 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

สามารถ
ถ่ายทอด
ความคิด ความ
ต้องการ 
ความรูส้ึกและ
ความคิดของตน 

 
 



๙๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
5.ขั้นสรุป 6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  

การปฏิบัติตามคำชักชวนหรือคำสั่งของผู้อื่นที่
ไม่ใช่พ่อแม่หรอืคนในครอบครัวอาจนำไปสู่
สถานการณท์ีน่ำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
แนวทางในการ
หลีกเลี่ยง
สถานการณ์จะ
นำไปสูก่ารถูก
ล่วงละเมิดทาง
เพศ 

 
8. สื่อการเรยีนรู้ 
        1. ภาพผู้ชายกำลังชวนเด็กผู้หญิงกินขนม    
        2. ตัวอย่างสถานการณ ์
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ ระบุพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วง

ละเมดิทางเพศ 
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 

ด้านทักษะ แสดงบทบาทสมมต ิ สังเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมของนักเรียนที่มี

ความกระตือรือร้นในการตอบ
คำถามและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง  
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๙๕ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่3 การถกูล่วงละเมดิทางเพศ                 เวลาเรยีน 4 ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่13 เรือ่ง วิธหีลกีเลีย่งพฤติกรรมทีน่ำไปสูก่ารถกูลว่งละเมดิทางเพศ (1)   เวลาเรยีน  1 ชัว่โมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้             *กรุงเทพศึกษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชี้วัด    พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถกูล่วงละเมิดทางเพศ    
 
2. สาระสำคัญ   
           การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย จะทำให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
3. สาระการเรยีนรู้   
           วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สูต่ัวชี้วัด 
          1. ระบวุิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (K) 
 2. ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการปฏิบติัตนเพื่อหลีกเลีย่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม          
        
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์               

 1. มีวนัิย  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
7. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้    

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชวิีตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2.ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยครู
ใช้คำถาม ดังนี ้
-นักเรียนเคยเห็นผู้ใหญ่สมัผัสลูบคลำเด็ก
หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
นักเรียนเคยเห็นผู้ใหญ่โอบกอดเด็กหรือไม่  
(ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
นักเรียนรูห้รือไม่ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการ
ล่วงละเมิดทางเพศ (ตัวอย่างคำตอบ รู้/ไม่รู้) 
3. ครูเล่าสถานการณก์ารถูกล่วงละเมิดทาง
เพศให้นักเรียนฟัง 
    ปกติพ่อของพิมพิกาจะเป็นคนส่งและ
รับพิมพิกากลับบ้านทุกวัน วันหนึ่งพ่อติดธรุะ
สำคัญมารับไมไ่ด้จึงบอกให้พิมพิกานั่งรถ
โดยสารกลับบ้านเอง ระหว่างนั่งรถมีชายคน
หนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ข้าง ๆ สักพักชายคนนั้นก็
วางมือของเขาลงบนต้นขาของพิมพิกา 
จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
-พิมพกิาถกูล่วงละเมดิทางเพศอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ถูกสัมผัสต้นขา) 
-ถ้านักเรียนเป็นพิมพิกาจะทำอย่างไร 
(ตัวอยา่งคำตอบ ลุกออกจากที่นั่งทันที) 
-เมื่อกลับถึงบ้านนักเรียนจะบอกพ่อแม่หรือ 
ผู้ปกครองถึงเหตุการณ์ที่พบหรือไม่ (ตัวอย่าง
คำตอบ บอก) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ฟัง  พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ 
 
บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
 
สามารถใช้
ภาษาและ
ท่าทางในการ
สื่อสารอันตราย
ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
จากน้ันให้แต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่าง 
สถานการณ์เสีย่งต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ที่ควรหลีกเลี่ยง กลุ่มละ 2 สถานการณ์ 
พร้อมกับเสนอแนวทางป้องกันหน้าช้ันเรียน 
 

รวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง

รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
รับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
วิเคราะห์



๙๗ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

สถานการณ์
และให้เหตุผล
ถึงความเสี่ยง
ต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
แนวทางในการ
ป้องกันความ
เสี่ยงต่อการถูก 
ล่วงละเมิดทาง
เพศ 
 

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกับ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี้ 
-พฤติกรรมใดบ้างที่เป็นการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศในเดก็(ผู้ใหญ่ลูบคลำเด็ก ผู้ใหญ่กอดเด็ก 
ผู้ใหญ่จูบเด็ก) 
-สถานการณใ์ดบ้างที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศในเด็ก (ตัวอยา่งคำตอบ การหลอก
ล่อหรือให้รางวัล เพื่อให้ทำตามความต้องการ
ของตน การข่มขู่บังคับทำร้ายร่างกาย) 
- การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศมีแนวทางอย่างไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ แต่งกายให้เหมาะสม เชน่ 
ไม่สวมกระโปรงสั้น ใส่เสื้อสายเดี่ยว ไม่อยู่ใน
สถานที่เปลี่ยวหรือที่ลับตาคน  ไม่ไปสถานที่
ต่าง ๆ กับคนแปลกหน้าหรือหลงเชือ่ผู้อื่น
โดยง่าย   ไม่ให้คนแปลกหนา้ถูกเนื้อต้องตัว
ง่าย ๆ โดยเฉพาะเด็กหญิงต้องยึดค่านิยมรัก
นวลสงวนตัว)  

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 
 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
 
วิเคราะห์
สถานการณ์
และให้เหตุผล
ถึงความเสี่ยง
ต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

6. ให้นักเรียนทุกคนเขียนสภุาษิตไทยที่
เกีย่วกับพฤติกรรมการป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศมาคนละ 2 สุภาษติ จากนั้น
ครูเลือกผู้แทนนักเรียนออกมานำเสนอ 5 คน
โดยครูตรวจสอบและแนะนำเพ่ิมเติม 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง

รับฟังเรื่องราว
อย่างต้ังใจแสดง
ความคิดเห็น
และนำความรู้ที่
ไดไ้ปใช ้
ฟังข้อมูลแล้ว



๙๘ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
และนวัตกรรม 
 

สามารถสรุป
ความเข้าใจของ
ตนเองผ่านการ
เขียนเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
จินตนาการและ
เขียนสุภาษิต
เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
ป้องกันการ 
ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 
 

 7. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
-ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กส่งผล
ต่อสังคมไทยอย่างไร 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
หาแนวทางกับ
ปัญหาการถูก
ล่วงละเมิดทาง
เพศในเดก็ที่
ส่งผลต่อ
สังคมไทย 
สามารถเลือก
วิธีการที่ดีที่สุด
มาแก้ปัญหาได ้

5.ขัน้การสรุป 8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 การปฏิบัตตินที่ถูกต้องเหมาะสมกับเพศ   
และวัยสามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
หาแนวทางกับ
ปัญหา 
สามารถเลือก
วิธีการทีด่ีที่สุด
และหลากหลาย
ในการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม
เพือ่การป้องกัน
การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ



๙๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
ในเด็กได้ 

8. สื่อการเรยีนรู้     
            - สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ ระบุวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่

นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 

 
 

ด้านทักษะ การฝึกปฏิบัติสถานการณ์เสีย่ง สังเกต แบบสังเกต 
 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นต้ังแต ่2 รายการ ถือว่า ผา่น 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริม่ 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดบั ควรปรับปรุง  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมนิ 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
  
 



๑๐๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 การถูกล่วงละเมดิทางเพศ                 เวลาเรยีน 4  ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่14 เรือ่ง วิธหีลกีเลีย่งพฤติกรรมทีน่ำไปสูก่ารถกูลว่งละเมดิทางเพศ (2)   เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
         มาตรฐานการเรียนรู้        *กรุงเทพศึกษา* 
     พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
          ตัวชีว้ัดจดุประสงคก์ารเรยีนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
     พ 2.1 ป.3/3 บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
  
2. สาระสำคญัสาระการเรียนรู ้
             การรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะทำให้ดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

3. สาระการเรยีนรู้ 
            วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สูต่ัวชี้วัดสาระสำคญั 
          1. อธิบายวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (K) 
 2. วาดภาพวิธีหลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (P) 
 3. ตระหนักในความสำคญัของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชัน้สูงและนวตักรรม                 
 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
            1.มีวินยั 
            2. ใฝ่เรียนรู้  
            3. มั่งมั่นในการทำงาน 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกีย่วกับสุขภาพและความ
พร้อมของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความต้องการ
และปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 



๑๐๔ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

2.ครูอ่านสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง 
จากนั้นให้นักเรียนรว่มกนัแสดงความ
คิดเห็น 
โดยครูถามคำถาม ดังนี้ 
       เดินกลับบ้านคนเดียวและต้องเดนิ
ผ่านในที่เปลี่ยว แล้วมีคนแปลกหน้า มี
พฤตกิรรมแปลก ๆ เดินเข้ามาหา 
-สถานการณ์นีเ้สี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ หรือไม่ (เสี่ยง) 
- ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นี้จะ
ป้องกัน  
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เดินเลี่ยงคน
แปลกหน้า เดนิอย่างระมดัระวงั) 
-ถ้าคนแปลกหน้าเดินเข้ามาคุย และชวน
ไปเที่ยวด้วยนักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ไม่ไปค่ะ คณุพ่อกำลัง
ขับรถมารับ) 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

ฟัง พูด ตอบคำถาม
ด้วยความตั้งใจ 
 
 
 
 
 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการ
ป้องกนัความเสี่ยง
ต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
ฟังข้อมูลแล้ว 
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความเห็น
อย่างมีเหตุผล 
เรียนรู้ การที่จะ
ปฏิเสธจาก
สถานการณท์ี่เปน็
อันตรายทีจ่ะเกิด
ขึ้นกับตนเองด้วย
การพูดที่สุภาพ 
และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

 3. ครูแบ่งกลุม่นักเรียนออกเป็น 4 กลุม่ 
เท่า ๆ กัน ร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และส่ง
ผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน จากนั้นครูสรุปข้อมูลของทุกกลุ่ม
เป็นแผนภาพ  
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อหา
แนวทางหาวิธี
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่นำไปสู่การลว่ง 
 
 



๑๐๕ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
2.ขั้นการจัด
กิจกรรม
(15นาที) 

ความคิดบนกระดาน ดังน้ี 
-แตง่กายมิดชิด -ไม่ไปเที่ยวกลางคืน 
-ไม่ดสูื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 
-ไม่ไว้ใจเพศตรงข้ามมากเกินไป 
-ไม่เดินในสถานที่เปลี่ยวเพียงลำพัง 
-ไม่หลงเชื่อคำชักชวนของคนแปลกหน้า 
-เมื่อมีผูม้าสัมผัสร่างกายควรรีบบอกพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

การทำงานแบบ 
รวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
 
 
 
 
 
 

นำไปสู่การล่วง 
ละล่วงละเมิดทาง
เพศ 
รับฟังการนำเสนอ
อย่างต้ังใจ ตัง้
คำถามตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น
และนำ 

3.ขัน้สร้าง
องค์ความรู ้

4. ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและ
ระบายสีในหัวข้อ “รักนวลสงวนตัว” 
จากนั้นรวบรวมผลงานจัดแสดงใน
รูปแบบป้ายนิเทศ 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

ถ่ายทอดความคิด 
ความต้องการ 
ความของตน
ออกมาเป็นรูปวาด 
วิเคราะห์ข้อมูล
จินตนาการและคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุ
ความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว โดยครู
ใช้คำถาม ดังนี ้
- ถ้านักเรียนไม่รักนวลสงวนตวัจะเกิด
ผลเสียอยา่งไร ( ถูกล่วงละเมิด  ทางเพศ 
ตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจ) 
-นักเรียนจะรักนวลสงวนตัวอย่างไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ ไม่ให้คนต่างเพศจับต้อง
ร่างกาย) 

การทำงานแบบ 
รวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
 

นำเสนออย่างตั้งใจ 
ตั้งคำถามตอบ
คำถาม แสดงความ
คิดเห็นและนำ 
ความรูท้ี่ได้จาก 
การฟงัไปใช้ 
 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

6. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี้  
 นักเรียนคิดว่าปัญหาการเบี่ยงเบนทาง
เพศเกิดจากสาเหตุใด 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง 
และนวัตกรรม 
 
 
 
 

ฟังข้อมูลแล้ว 
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

5. ขั้นสรุป 7. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
ดังนี้  การรูจ้ักหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 
 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง 
และนวัตกรรม 
 

ฟังข้อมูลแล้ว 
สามารถสรุปความ
เข้าใจของตนและ
แสดงความเห็น
อย่างมีเหตุผล 



๑๐๖ 
 

8. สือ่การเรยีนรู้                
           ชิ้นงานที่ 6 เรื่อง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่

นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 

ด้านทักษะ การวาดภาพ สังเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ

กระตือรือรน้ในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 

 
 
   ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รบั
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเหน็ 

ของผู้อื่น 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง  
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                             เวลาเรียน 6  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่15 เรือ่ง ความสำคญัของอาหารหลกั 5 หมู่                    เวลาเรยีน  1 ชั่วโมง 
สอนวนัที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ตัวชี้วัด     พ 4.1 ป.3/2 จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ 
 

2. สาระสำคัญ 
           การรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยไม่เจ็บป่วยง่าย 
 
3. สาระการเรยีนรู้      
          ความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู ่
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่ (K) 
 2. จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ (P) 
 3. ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู ่(A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม                 
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์   

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

7. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 

1.ขัน้นำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน 

 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกีย่วกับ
สุขภาพของตน 



๑๑๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
 2. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ

คิดเห็นโดยครถูามคำถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราขาดอาหารนาน
เท่าไร จึงจะทำให้เสียชีวิต 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

สามารถพูด 
และใช้ท่าทาง
ในการสื่อสาร
เพือ่ถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

   2.ขัน้การ
จัดกิจกรรม
(15นาที) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารในแต่ละวันของตนเอง 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ครูใช้คำถาม ดงันี ้
- ในแต่ละวันนักเรียนรับประทานอาหาร
อะไรบ้าง (ข้าว เนื้อสตัว์ ผัก นม น้ำผลไม้ 
ขนมหวาน) 
-นักเรียนรับประทานอาหารเพื่ออะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต) 
-ถ้านักเรยีนไมร่ับประทานอาหารจะเปน็
อย่างไร (ร่างกายไม่เจริญเติบโตและเจ็บป่วย
ง่าย) 
ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของอาหารให้นักเรียนฟัง ดงันี้ 
อาหารคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้
เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโตได้ดี 

 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะการคดิช้ันสูง 
และนวัตกรรม 
 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับฟังข้อมูลแล้ว
สมารถสรุป
ความเข้าใจของ
ตนและแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู้ 

4. ครูให้นักเรยีนดูภาพอาหาร 5 หมู่ ดังนี ้
ภาพที่ 1 เป็นอาหารหมู่ที่ 1    
ภาพที่ 2 เป็นอาหารหมู่ที่ 2 
ภาพที่ 3 เป็นอาหารหมู่ที่ 3       
ภาพที่ 4 เป็นอาหารหมู่ที่ 4  
ภาพที่ 5 เป็นอาหารหมู่ที่ 5  
  จากนัน้ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
-ภาพที่ 1 มีอาหารประเภทใดบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ ไก่ กุ้ง ถั่ว ไข่ ปลา)  
-นักเรียนเคยรบัประทานอาหารในภาพที่ 1 
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ไก่ กุ้ง ถั่ว ไข่ ปลา) 
-ภาพที่ 2 มีอาหารประเภทใดบ้าง (ตัวอย่าง

ทักษะการคิดชั้นสูง 
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟังข้อมูลแล้ว 
สามารถสรุป
ความเขา้ใจของ 
ตนและแสดง
ความเห็นอย่าง
มีเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
คำตอบ ข้าว เผือก) 
-นักเรียนเคยรบัประทานอาหารในภาพที่ 2 
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เผือก ข้าวสวย) 
-ภาพที่ 3 มีอาหารประเภทใดบ้าง (ตัวอยา่ง
คำตอบ ผกัชนิดตา่ง ๆ) 
-ภาพที่ 4 มีอาหารประเภทใดบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ ผลไม้ชนิดต่าง ๆ) 
-นักเรียนเคยรบัประทานอาหารในภาพที่ 4 
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ มะละกอ ส้ม กล้วย 
มะม่วง) 
-ภาพที่ 5 มีอาหารประเภทใดบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ น้ำมันพืช เนย) 
-นักเรียนเคยรบัประทานอาหารในภาพที่ 5 
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ น้ำมันพืช) 
  ครูอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารหลัก 
5 หมู่ ให้นักเรยีนฟัง ดงันี้ อาหารเป็นสิ่งจำเปน็
ในชีวิตประจำวัน คนเราต้องการอาหารเพื่อช่วย
ให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงโดยอาหารที่
มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อรา่งกาย ได้แก่ 
อาหารหลัก 5 หมู่ ดังนี้ 
หมู่ที่ 1   ประกอบด้วย นม ไข่ เนื้อสัตว์ ถั่ว
เมล็ดแห้งและงา 
หมู่ที่ 2   ประกอบด้วย  ข้าว แป้ง น้ำตาล           
หมู่ที่ 3   ประกอบด้วย  ผักชนิดต่าง ๆ 
หมู่ที่ 4   ประกอบด้วย  ผลไม้ชนิดต่าง ๆ            
หมู่ที่ 5   ประกอบด้วย  นำ้มัน เนย ไขมันพชื
และสัตว ์

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

4.ขัน้การ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

5. ครูนำภาพอาหารประเภทต่าง ๆ มาให้
นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อจำแนกว่าอาหารประเภทนั้นอยู่ใน
หมู่ใด โดยใหผู้้แทนนักเรียนนำภาพไปติดใน
แผนภาพบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
ตัวอยา่งภาพ อาหารประเภทต่าง ๆ  
ผักบุ้ง   ผักกาดขาว     ถั่วฝกัยาว      เนื้อ
เป็ด        ปลา        แตงโม       เงาะ 
ส้มโอ      คะน้า            ละมุด       ขนม
ปัง       ข้าวสวย      มันเทศ    น้ำมันพืช 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 



๑๑๓ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู ้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
ครใูช้คำถาม เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
-การรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ส่งผล
อยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ร่างกาย 
เจริญเติบโต ร่างกายได้รับสารอาหาร
ครบถว้น มีภูมติ้านทานโรค) 
-ถ้าร่างกายได้รับอาหารไม่ครบ 5 หมู่ จะ
ส่งผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นโรคขาด
สารอาหาร ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย) 

  

5. ขั้นสรุป 6. ให้นักเรียนและครูรว่มกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
-การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ จะทำให้
สุขภาพแข็งแรงร่างกายเจริญเติบโตสมวัยไม่
เจ็บป่วยง่าย 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
8. สื่อการเรยีนรู้ ภาพอาหารหลัก 5 หมู ่
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู ้ อธิบายความสำคัญของอาหารหลัก 

5 หมู ่
ตรวจผลงาน ,แบบสังเกต 

ด้านทักษะ การจำแนก สงัเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ

กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผา่น ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 

 
 
 
 
   ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 



๑๑๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชือ่-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟงั 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๖ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๑๗ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชัน้ประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                              เวลาเรียน 6   ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่16 เรือ่ง ประโยชน์ของอาหารหลกั 5 หมู่     เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดือน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
         มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 4.1 ป.3/2 จำแนกอาหารหลัก 5 หมู ่
 
2. สาระสำคญั 
          อาหารหลัก 5 หมู ่ให้สารอาหารที่มีคุณค่า และประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันจึงจำเป็นต้อง
รับประทานใหค้รบ ทั้ง 5 หมู ่เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหาร 
 
3. สาระการเรยีนรู ้
           ประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู ่(K) 
 2. จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ (P) 
 3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม                 
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์   

1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 

 



๑๑๘ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 
 
 
 
 
 
  

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน ครแูละนกัเรียนร่วมกนั
สนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคำถาม 
ดังนี้ 
-เมื่อเช้านักเรียนรับประทานอาหารอะไรบ้าง  
(ตัวอยา่งคำตอบ ข้าวตม้หม ูโจก๊หม ู
 ขา้วไข่เจยีว นมสด) 
-นักเรียนคิดว่าตนเองได้รับอาหารครบท้ัง 5 
หมู่ หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ครบ/ไมค่รบ) 

ทักษะชีวิตและ
ความเจรญิแห่งตน 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 
  

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
ฟัง พูด ตอบ 
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
แสดงความ
คิดเห็น  

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม 

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละ
กลุ่มสลับกันสง่ผู้แทนออกมาหยิบบัตรคำ 
หน้าช้ันเรียนครั้งละ 1 คน นำไปติดใน
แผนภาพอาหารหลัก 5 หมู่ บนกระดานให้
ถูกต้อง โดยมีครูและเพื่อนคนอื่น ๆ คอย
ตรวจสอบความถูกต้อง ตัวอย่างบัตรคำ 
ผักบุง้ เผอืก ไข่ไก่ ข้าวสวย เนื้อปลา 
เนยแข็ง ฝรั่ง นมสด เผือก ขา้วเหนียว 
ส้มเขียวหวาน แตงกวา แตงโม น้ำมันปาล์ม 
คะน้า นมถั่วเหลือง 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
การทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมี
ภาวะผูน้ำ 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุม่ทีดี่
ได ้
รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมเีหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่ม
กับเพ่ือน ให้
ความร่วมมือใน
การทำงาน 
รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร
หลัก 5 หมู ่ให้นักเรียนฟงั ดังนี ้
อาหารหมู่ที่ 1 มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ 
ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วน
ที่สึกหรอ 
อาหารหมู่ที่ 2 มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ให้

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ



๑๑๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
พลังงานแก่ร่างกาย 
อาหารหมู่ที่ 3 มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ 
สร้างเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกต ิ
อาหารหมู่ที่ 4 มีประโยชนต์่อร่างกาย คือ  
ทำให้ขับถ่ายสะดวก 
อาหารหมู่ที่ 5 มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ให้
พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 
 
 

 
 
 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4.ครูนำบัตรคำช่ืออาหารมา 5 ชนิด และ
ประโยชน์ ติดลงบนกระดาน แล้วให้นักเรียน 
โยงเส้นแสดงความสัมพันธ ์
ถึงประโยชน์ของอาหารให้ถูกต้อง  
ตัวอย่างอาหาร 
ข้าวเหนียว 
มะละกอ 
ปลา 
เนย 
ตัวอย่างประโยชน์ 
-ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วน
ที่สึกหรอ 
-ให้ความอบอุน่แก่ร่างกาย 
-ให้พลังงานแกร่่างกาย 
-ช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวก 
-สร้างเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกต ิ
ครูช่วยตรวจสอบและแนะนำเพิ่มเตมิ 
 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ โดยครูถาม
คำถาม ดังนี ้
- นักเรียนจำเป็นต้องรับประทานอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่หรือไม่ (จำเป็น) 
- การรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ จะ
ส่งผลอย่างไร (ทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วย
ได้ง่าย) 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ทีไ่ด้จาก
การฟังไปใช้ 
 



๑๒๐ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยุกต์ใช ้

6. ให้ผู้แทนนกัเรียน 5 คน ออกมาพูด
เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่ โดย
ไม่ให้ซ้ำกันโดยครูและเพื่อน ๆ คอยตรวจสอบ
ความถูกต้องและแนะนำเพ่ิมเติม 
8.ครูถามคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนาแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- เด็กในวัยเรียนควรได้รับอาหารหมู่ใดมาก
ที่สุด เพราะอะไร  
 

ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร    

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้  

5.ขั้นสรุป 7. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
   อาหารหลัก 5 หมู ่ให้สารอาหารที่มีคุณคา่
และประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน  
จึงจำเปน็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 
หมู่ เพื่อไม่ให้รา่งกายขาดสารอาหาร 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 
 

 
8. สื่อการเรยีนรู้ 
            ภาพอาหารหลัก 5 หมู ่
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ อธิบายประโยชน์ของอาหารหลัก 5 

หมู่ 
ตรวจผลงาน ,แบบสงัเกต 

ด้านทักษะ จำแนกอาหารหลัก 5 หมู ่ สังเกต แบบสังเกต 
ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ

กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผา่น ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑก์ารประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน  1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 

 
 
 
   ลงช่ือ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                              
. ............/............./........... 

 
 
 
 



๑๒๒ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดบั ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                              เวลาเรียน 6  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่17 เรือ่ง การเลอืกรับประทานอาหารทีเ่หมาะสม                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
          ตัวชี้วัด   พ 4.1 ป.3/2 จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ 
      พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  
2. สาระสำคญั   

การเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมูส่่งผลให้
ร่างกายมีการเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย 
 
3. สาระการเรยีนรู้   การเลือกรับประทานอาหารทีเ่หมาะสม 
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
           1. ระบุชนิดของอาหารหลัก 5 หมู่ (K) 
 2. ออกแบบรายการอาหารที่ควรรับประทานใน 1 วัน (P) 
 3. เห็นความสำคญัของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
 2. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร  
 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม                 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์     

1. มีวินัย 
2. ใฝเ่รียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
 
 

 



๑๒๕ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเขา้สู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทกุคน  
 
2. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็น โดยครูถามคำถาม ดงันี ้
-นักเรียนคิดว่านอกจากอาหารหลัก 5 หมู ่มี
สิ่งใดอีกบ้างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย 

ทักษะชวีิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 
ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ และ
แสดงความ
คิดเห็น 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม 

3. ครูแบ่งกลุม่นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้
แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดชนิดอาหารต่าง ๆ ที่มใีน
อาหารหลักแต่ละหมู่ให้ได้มากที่สุด ดังน้ี   
กลุ่มที่ 1 ชนิดอาหารหลักหมู่ที่ 1     
กลุ่มที่ 2 ชนิดอาหารหลักหมู่ที่ 2      
กลุ่มที ่3 ชนดิอาหารหลักหมู่ที่ 3    
กลุ่มที ่4 ชนิดอาหารหลักหมู่ที่ 4  และ 
กลุ่มที่ 5 ชนิดอาหารหลักหมู่ที่ 5   
-นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรยีนและบอกประโยชน์ของ
อาหารหมู่นั้น ๆ โดยมีครูและเพ่ือนกลุ่มอื่น
คอยตรวจสอบความถูกตอ้งและแนะนำ
เพิ่มเติม 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
การทำงานแบบรวม
พลงัเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
ทำหน้าที่เป็น
ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มทีดี่
ได ้
รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 
ร่วมทำงานกลุ่ม
กับเพ่ือน ให้
ความร่วมมือใน
การทำงาน 
รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

4.  ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปชนิดอาหารใน
แตล่ะหมู่เปน็แผนภาพความคิด ดังนี้ 
หมูท่ี ่1 
เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา ไข่ไก ่ไข่เป็ด นมสด    

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
หมูท่ี ่2 
ข้าวสาร ข้าวเหนียว แป้งมัน เส้นก๋วยเต๋ียว  

ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 

รับฟังเรือ่งราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก



๑๒๖ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
ขนมปังน้ำตาลทราย เส้นขนมจีน  
หมูท่ี ่3 
ฟักทอง ตำลึง คะน้าแครอต กะหล่ำปลี ผักบุ้ง 
ผักกาดขาว ผักกระเฉด 
หมูท่ี ่4 
ส้ม มะละกอ กล้วย แอปเปิล เงาะ สาลี่ 
มังคุด ขนุน ลำไย สตรอว์เบอร์รี ฝรั่ง  

 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 
 

การฟังไปใช้ 
ฟังข้อมูลสั้นๆ
แล้วสามารถ
สรุปความเข้าใจ
ของตนและ
แสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

4.ขั้นการ
นำไป
ประยกุต์ใช ้

5.  ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปชนิดอาหารใน
แต่ละหมู่ ดังนี ้
หมูท่ี ่1 
เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา ไข่ไก ่ไข่เป็ด นมสด    

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
หมูท่ี ่2 
ข้าวสาร ข้าวเหนียว แป้งมัน เส้นก๋วยเตี๋ยว  
ขนมปังน้ำตาลทราย เส้นขนมจีน  
หมูท่ี ่3 
ฟักทอง ตำลึง คะน้าแครอต กะหล่ำปลี ผักบุง้ 
ผักกาดขาว ผักกระเฉด 
หมูท่ี ่4 
ส้ม มะละกอ กล้วย แอปเปิล เงาะ สาลี่ 
มังคุด ขนุน ลำไย สตรอว์เบอร์รี ฝรั่ง  
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม  

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ ตั้งคำถาม 
ตอบคำถาม 
แสดงความ
คิดเห็น และนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ 
ฟังข้อมูลสั้นๆ
แล้วสามารถ
สรุปความเข้าใจ
ของตนและ
แสดงความ
คิดเหน็อย่างมี
เหตุผล  

5.ขั้นสรุป 6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงันี้ 
การเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย จะ
ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทั้ง  
5 หมู่ ส่งผลใหร้่างกายมกีารเจริญเติบโต
แข็งแรงสมวัย 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

แสดงความ
คิดเห็นในการใน
การเลือก
รับประทานอาหาร
ให้ครบส่งผลให้
เติบโตสมวัย 

 

8. สื่อการเรยีนรู้    ชิ้นงานที ่11 เรื่อง อาหารหลกั 5 หมู ่
 

9. การวดัประเมินผลการเรยีนรู้ 
องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 

ด้านความรู ้ ระบุชนิดของอาหารหลัก 5 หมู่ ตรวจผลงาน แบบสังเกต 
ด้านทักษะ ออกแบบรายการอาหารที่ควร

รับประทานใน 1 วัน 
สังเกต แบบสังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้นใน
การตอบคำถามและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 



๑๒๗ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
 
    

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกป้ญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                                เวลาเรยีน 6  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่18 เรือ่ง ธงโภชนาการ                                                เวลาเรียน 1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายสัดส่วนปริมาณอาหารตามธงโภชนาการ (K) 
 2. วาดภาพสัดส่วนปริมาณอาหารตามธงโภชนาการ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ (A) 
 
3. สาระสำคญั   ธงโภชนาการเป็นภาพจำลองสัดส่วนอาหารที่ควรบริโภคใน 1 วัน 
 
4. สาระการเรยีนรู้ 
              ประเภทอาหารและสัดส่วนปริมาณอาหารตามธงโภชนาการ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 2. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3. รวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม 5. ทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ          
 
6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์     
             1. มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
     2. ใฝ่เรียนรู ้
     3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
   
7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาที) 

1.ครูสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อม
ของนักเรียนทุกคน ทบทวนบทเรียน 

ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแหง่ตน 
 
  

บอกความ
ต้องการและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตน 



๑๓๑ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรียนรู ้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2.ขั้นการจัด
กิจกรรม 

ครูตั้งคำถามนักเรียน 
- มื้อเช้านักเรียนรับประทานอาหารอะไรบ้าง 
- มื้อกลางวันนักเรียนรับประทานอาหาร
อะไรบ้าง 
-มื้อเย็นนักเรียนรับประทานอาหารอะไรบ้าง 
   จากนั้นครบูันทึกคำตอบของนักเรียนลงใน
ตารางบนกระดาน ดังนี้ 
ตวัอยา่ง 

มือ้อาหาร รายการอาหาร 

อาหารเช้า 
ข้าวต้มปลา นมสด ขนมปัง
ปิ้ง โจ๊กไก่ใส่ไข่ ปาท่องโก๋ 
น้ำส้มคั้น 

อาหาร
กลางวัน 

ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ทะเล ผัดไทย ข้าวราดแกง 
ผลไม้ กล้วยบวชชี 

อาหารเย็น 

ข้าวสวย น้ำพรกิ ผักสด ไข่
เจียว ปลาทูทอด แกงจืด
ตำลึงใส่เต้าหู้  
ผัดผักรวมมิตร 

- ครูเลือกอาหารจากตารางข้อ 1  มา มื้อละ 
1 อย่าง แล้วเขียนไว้บนกระดาน ดังนี้ 
มือ้เช้า            โจ๊กไก่ใส่ไข ่
มือ้กลางวนั ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล 
มือ้เยน็  แกงจืดตำลึงใส่เต้าหู้ 
-ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รายการอาหารที่ครูเขียนโดยครูใช้คำถาม วา่ 
ถ้าใน 1 วัน รับประทานอาหารตามรายการนี้ 
นักเรียนคิดว่าตนเองจะมีสุขภาพดีหรือไม่ 
เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ ดีเพราะได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่) 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  

ฟัง พูด ตอบ
คำถามดว้ย
ความต้ังใจ และ
แสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
  

3.ขั้นสร้าง
องค์ความรู ้

3. ครูนำภาพธงโภชนาการมาให้นักเรียนดู 
และอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า  
ธงโภชนาการ คือ ภาพจำลองสัดส่วนอาหารที่
แนะนำให้คนไทยบริโภคใน 1 วัน ซึ่งทำโดย
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ และ
แสดงความ
คิดเห็น 
 

 



๑๓๒ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

4.ขั้นการ
นำไปใช้ 

4. ครูเขียนข้อความบนกระดาน 2 ฝั่ง 
จากนั้นให้ผู้แทนนักเรียนออกมานำตัวอักษร
หน้าขอ้ความทางขวามือเติมลงในให้สัมพนัธ์
กับขอ้ความทางซ้ายมือ ดังตัวอย่าง 
ข้าวและแป้ง          ก. ดื่ม 2 แก้วใน 1 วนั 
ผักและผลไม ้         ข. รับประทานใน            
                            ปรมิาณรองลงมาจาก 
                            ผกัและผลไม ้
เนื้อสัตว์               ค. รับประทานใน 
                           ปริมาณมากที่สุด 
นม                    ง. รับประทานในปรมิาณ       
                           รองลงมาจากแป้ง
น้ำมัน น้ำตาล       จ. รับประทานเพียง 
เกลือ                     เล็กนอ้ยเท่านัน้ 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ และ
แสดงความ
คิดเห็น 

 5. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผน่ 
วาดภาพธงโภชนาการและระบายสีให้สวยงาม
จากนั้นให้ผู้แทนนักเรียนออกมานำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 
 
 
 
 
ทักษะอาชีพและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ แสดง
ความคิดเห็น 
และนำความรูท้ี่
ได้จากการฟัง
ไปใช ้
แสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผ่านการ
แสดงออก
ทางการการวาด
ภาพธง
โภชนาการ 

5. ขั้นสรุป 6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  ธงโภชนาการ เป็นการจำลองสัดส่วนอาหาร
ที่ควรบริโภคใน 1 วัน เพื่อการมีสุขภาพ
รา่งกายทีดี่ 
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

รับฟังเรื่องราวที่
นำเสนออย่าง
ตั้งใจ แสดง
ความคิดเห็น 
และนำความรู้ที่
ได้จากการฟัง
ไปใช ้
 

 



๑๓๓ 
 

8. สื่อการเรยีนรู้    
            ภาพธงโภชนาการ 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้
           

องค์ประกอบ รายการประเมิน วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ อธิบายสัดส่วนปริมาณอาหารตาม

ธงโภชนาการ 
ตรวจผลงาน แบบสังเกต 

ด้านทักษะ วาดภาพสัดส่วนปริมาณอาหารตาม
ธงโภชนาการ 

สังเกต แบบสังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลิน 

ผา่น ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือวา่ ผ่าน 
           ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

ลงชือ่ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 

 



๑๓๕ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบติั 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟงั 
ความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๓๗ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปีที่  3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                                เวลาเรยีน 6  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่19 เรือ่ง หลกัการจัดรายการอาหารตามธงโภชนาการ (1)      เวลาเรยีน  1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เหน็คุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรูสู้ต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายการจดัรายการอาหารตามธงโภชนาการ (K) 
 2. วาดภาพอาหารที่มีสัดส่วนเหมาะสมตามธงโภชนาการ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ (A) 
 
3. สาระสำคัญ 
         คนเราแต่ละวัยจะมีกิจกรรมที่ปฏิบตัิแตกต่างกันในแต่ละวัน การรับประทานอาหารจึงจำเป็นต้อง
เหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันด้วย 
 
4. สาระการเรยีนรู้ 
         หลักการจัดรายการอาหารตามธงโภชนาการ 
 
5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
2.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
3.ทักษะการคดิช้ันสูงและนวัตกรรม 
 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์    
๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๓. มีวินยั 

   
 
 
 



๑๓๘ 
 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาท)ี 
 
 
 
 

1. ครูนำภาพธงโภชนาการมาให้นักเรียนดูแล้ว
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
คำถาม ดงันี ้
-นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างในธงนี้ (อาหาร) 
-อาหารชนิดใดในภาพที่นักเรียนรับประทาน
มากที่สุด เพราะอะไร (ผักและผลไม้เพราะทำให้
ขับถ่ายได้ง่าย) 
-อาหารชนิดใดในภาพที่นักเรียนรับประทาน
น้อยที่สุด เพราะอะไร (เนื้อสัตว์ เพราะทำให้
อ้วนได้) 
- นักเรียนคิดว่าแต่ละคนรับประทานอาหาร
แตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด (แตกต่างกัน 
เพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากนั) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

2. ขั้นการจดั
กิจกรรม
(15นาที) 
 

2. ครูนำตารางปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน
ใน 1 วัน มาติดบนกระดานและอธิบายเกีย่วกับ
หลักการจดัรายการอาหารตามธงโภชนาการให้
นักเรียนฟังและร่วมกันสนทนา โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี้ 
-อาหารประเภทใดที่เรารับประทานมากที่สุดใน
แต่ละวัน (ตัวอยา่งคำตอบ ข้าว แป้ง) 
-อาหารประเภทใดที่เรารับประทานน้อยที่สุดใน
แต่ละวัน (ตัวอยา่งคำตอบ เนื้อสัตว์ และไขมัน) 
-อาหารประเภทใดทีใ่ห้วิตามิน เกลือแรแ่ละกาก
ใยอาหาร (ตัวอย่างคำตอบ พืช ผัก และผลไม้) 
-อาหารประเภทใดให้สารอาหารโปรตีน 
(ตัวอย่างคำตอบ เนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ นม) 
-อาหารประเภทใดให้ไขมันและพลังงานแก่
ร่างกาย (ตัวอยา่งคำตอบ น้ำมัน น้ำตาล เกลือ) 
-ในปัจจุบันนักเรียนอายุเท่าไร (ตัวอยา่งคำตอบ 
8/9 ปี) 
-ถ้านักเรยีนเติบโตขึน้ปริมาณอาหารที่
รับประทานจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร   
  (ตัวอย่างคำตอบ เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายิ่งโต
ขึน้ความต้องการของร่างกายก็จะมีมากขึ้นด้วย) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามดว้ย
ความต้ังใจ 



๑๓๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
 3. ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนาเกีย่วกับ

รายการอาหารก็นักเรียนรับประทานใน 1 วัน 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
-รายการอาหารมื้อเช้าของนักเรียนคืออะไร 
(ตัวอยา่งคำตอบ ข้าวไข่เจียว + นม 1 แก้ว) 
-ส่วนประกอบอาหารมื้อเช้าของนักเรียนคือ
อะไร (ตัวอย่างคำตอบ ข้าว + ไข ่+ น้ำมัน +
นม) 
-รายการอาหารมื้อกลางวันของนักเรียนคืออะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ราดหน้าหม ู+ นม 1 แก้ว) 
-ส่วนประกอบของอาหารมื้อกลางวันของ
นักเรียนคืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ  
เส้นก๋วยเตี๋ยว + ผกั + เนื้อหม ู+ นมสด) 
-รายการอาหารมื้อเย็นของนักเรียนได้แก่
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ข้าวผัด +  
นม 2 แก้ว) 
-ส่วนประกอบของอาหารมื้อเย็นของนักเรียนคือ
อะไร(ตัวอย่างคำตอบ ข้าว + ผัก + ไข ่+น้ำมัน 
+ นม) 
 

  

 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
รายการอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 วัน 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
-ใน 1 วันนักเรยีนรับประทานอาหารกลุ่มขา้ว-
แป้งกี่ทพัพี (ตัวอย่างคำตอบ 4 ทัพพี) 
- นักเรียนรับประทานอาหารกลุ่มข้าว-แป้งได้
เหมาะสมตามปริมาณที่กำหนดใน 
ธงโภชนาการหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ไม่เหมาะสม รับประทานน้อยเกินไป) 
 

  

      
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
 นักเรียนจะบริโภคกลุม่ข้าว-แป้งเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงเพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ เพิ่มขึ้น
เพื่อให้เพียงพอต่อร่างกาย) 
-ใน 1 วนันักเรียนรับประทานผักและผลไม้
เท่าใด (ตวัอย่างคำตอบ ผัก 4 ทัพพี ผลไม้ 3 
ส่วน) 
-นักเรียนรับประทานอาหารกลุ่มผักผลไม้ได้
เหมาะสมตามปริมาณที่กำหนดใน 
ธงโภชนาการหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ เหมาะสม ตามตาราง) 
-ถ้ารับประทานอาหารกลุ่มผกั-ผลไม้ น้อย
เกินไปจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ขับถ่ายไม่สะดวก ผิวพรรณแห้ง
กร้าน) 
-ใน 1 วันนักเรียนรับประทานอาหารกลุ่มนม-
เนื้อสัตว์เท่าใด (ตัวอย่างคำตอบ  
นม 2 แกว้ เนือ้สัตว์ 6 ช้อนโต๊ะ) 
-ถ้ารับประทานอาหารกลุ่มนม-เนื้อสัตว์น้อย
เกินไปจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ร่างกายแคระแกร็น ผอมแห้งและ
เจริญเติบโตช้า) 
- ใน 1 วันนกัเรียนรับประทานอาหารกลุ่ม
น้ำมันน้ำตาล เกลือเทา่ใด (ตวัอย่างคำตอบ 
รับประทานนอ้ยมาก) 
-นักเรียนรับประทานอาหารกลุ่มน้ำมัน 
น้ำตาล เกลือได้เหมาะสมตามปริมาณที่
กำหนดในธงโภชนาการหรือไม่ อย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เหมาะสมเพราะว่า
รับประทานเท่าที่จำเป็น) 
-ถ้ารบัประทานอาหารกลุ่มน้ำมันน้ำตาล 
เกลือ มากเกินไปจะมีผลตอ่รา่งกายอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เปน็โรคอ้วน โรคเบาหวาน 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต) 
-ถ้ารับประทานอาหารกลุ่มน้ำมัน น้ำตาล 
เกลือน้อยเกินไปจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ อ่อนเพลีย ผิวหนังแห้ง) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 



๑๔๑ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคญั สมรรถนะ 
3.ขัน้สร้าง
องค์ความรู้
(15นาที) 

5. ให้ผูแ้ทนนักเรียนอ่านสถานการณ์ให้เพ่ือน 
ๆ ฟังแล้วใหน้กัเรียนร่วมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็น โดยครูถามคำถาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สถานการณ์ที่ 1 มีอาหารหมูใ่ดบ้าง (หมู่ที่ 1, 
2, 3, 4, 5) 
สถานการณ์ที่ 2 มีอาหารหมูใ่ดบ้าง (หมู่ที่ 1, 
2, 5) 
เด็กในสถานการณ์ใดรับประทานอาหารได้
หลากหลายชนิดและเหมาะสมกับวัย 
(สถานการณ์ที ่1) 
ถ้ารับประทานอาหารอย่างหลากหลายชนิด
และเหมาะสมกับวัยจะส่งผลต่อร่างกาย
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน ทำให้ร่างกายแข็งแรง) 

 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
 
 
 
ทักษะชวีิตและ
ความเจริญแหง่ตน 

ฟัง พดู ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 
 
 
มีทักษะในการ
เลือก
รับประทาน
อาหารอย่าง
หลากหลาย
ชนิดและ
เหมาะสมกับวัย 
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน ทำให้
ร่างกายแข็งแรง 

4.ขั้นการ
นำไป

ประยุกต์ใช้
(15นาท)ี 

 

6. ให้นักเรยีนวาดภาพอาหารที่ควร
รับประทานใน 1 วัน ตามสัดส่วนธง
โภชนาการ จากนั้นครูคัดเลอืกผู้แทนนักเรียน
ออกมานำเสนอผลงานโดยครูคอยตรวจสอบ 
และให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 

 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

คิดและ
จินตนาการ
อยา่ง
หลากหลาย
เกีย่วกบัการคิด
อาหารที่ควร
รับประทานใน 
1 วนั ตาม
สดัส่วนธง
โภชนาการ 

 
 

 

สถานการณท์ี่ 1 
    เด็กชายวรเวช รับประทานอาหาร 
มื้อเย็น ได้แก่ ข้าวสวย 1 จาน  
แกงส้มผักรวมกุ้ง ปลาทอด น้ำพริกกะปิ ผัก
สด ส้ม 2 ผล และนม 1 แก้ว 

สถานการณ์ที่ 2 
    เด็กชายกวี รับประทานอาหาร 
มื้อเย็น ได้แก่ ข้าวสวย 1 จาน หมึกทอด
กระเทียม ไก่ชุบแป้งทอด ขนมขบเคี้ยวและ
น้ำอัดลม 1 ขวด 



๑๔๒ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
5.ขัน้การสรุป 
(10นาที) 

7. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงันี้ 
คนเราแตล่ะวัยจะมีกิจกรรมที่ปฏิบัติแตกต่าง
กันในแต่ละวัน การรับประทานอาหาร  
จึงจำเป็นต้องเหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ในแต่
ละวันด้วย 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
8. สื่อการเรยีนรู้   ภาพธงโภชนาการ 
 
9. การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
  

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ ภาพอาหารที่ควรรับประทานใน 1 

วัน ตามสัดส่วนธงโภชนาการ 
ตรวจผลงาน ใบงาน,แบบสังเกต 

ด้านทักษะ วาดภาพอาหารที่ควรรับประทาน
ใน 1 วัน ตามสัดส่วนธงโภชนาการ 

สังเกต แบบบันทึกผลการช่ัง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง, แบบ
สังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม
และเข้ารว่มกจิกรรมกลุ่ม 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๓ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

 
ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมิน 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 
รับผิดชอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2 คะแนน) 

รับฟัง 
ความคดิเห็น 

ของผู้อ่ืน 
(2 คะแนน) 

นำเสนอ 
งานได้ 

น่าสนใจ 
(2 คะแนน 

มีความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค ์
(2 คะแนน) 

ทำงานเสร็จ 
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

(2 คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  9-10   ระดับ ดีมาก   
   คะแนน  7-8    ระดับ ดี   
      คะแนน  5-6 ระดับ พอใช ้
   คะแนน  0-4 ระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมนิ 
                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลทีเ่กิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกป้ญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา              ชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 3  
หน่วยการเรยีนรู้ที ่4 อาหารหลกั 5 หมู ่                                เวลาเรยีน 6  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรยีนรู้ที ่20 เรือ่ง หลกัการจัดรายการอาหารตามธงโภชนาการ (2)      เวลาเรยีน 1  ชั่วโมง 
สอนวันที่.......................................เดอืน................................................................พ.ศ. ............................ 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
          มาตรฐานการเรียนรู้ 
     พ 4.1 เห็นคณุค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
          ตัวชี้วัด 
     พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 
2. สาระสำคญั 
           การรบัประทานอาหารตามสัดส่วนของธงโภชนาการ จะทำให้รา่งกายเจริญเตบิโตได้ดีเพราะได้รับ
อาหารที่มีคุณค่ามีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย 
 
3. สาระการเรยีนรู ้   หลักการจัดรายการอาหารตามธงโภชนาการ 
 

4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สูต่ัวชี้วัด 
          1. อธิบายผลดีของการรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับสัดส่วนของธงโภชนาการ (K) 
 2. จำแนกอาหาร 3 มื้อ ลงในธงโภชนาการ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารตามสัดส่วนของธงโภชนาการ (A) 
 

5. สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสา  
2.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
3.ทักษะการคดิชั้นสูงและนวัตกรรม 

 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์   
๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๓. มีวนัิย 

 

7. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
             

กระบวนการ 
การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

1.ขั้นนำเข้าสู่
บทเรียน
(5นาท)ี 

1. ครูถามคำถาม เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้  
-อาหารเช้าของนักเรียนได้สัดส่วนตามธงโภชนาการหรือไม่ 

ภาษาไทยเพือ่การ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ 



๑๔๗ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

2. ขั้นการจดั
กิจกรรม
(15นาที) 
 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารตามธงโภชนาการของ
นักเรียนโดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
- ใน 1 วันนักเรียนรับประทานอาหารได้ครบ
ตามธงโภชนาการหรือไม่ อยา่งไร (ไม่ครบ 
เพราะจะไม่ค่อยรับประทานเนื้อสัตว์และ
ไขมัน) 
-นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้รับประทาน
อาหารให้ครบทุกกลุ่มตามธงโภชนาการ (คอย
เตือนเวลาจะรับประทานไม่ให้เลือก
รับประทานเฉพาะอาหารที่ตนเองชอบ) 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกบั
รายการอาหาร 3 มื้อใน 1 วันที่เหมาะสม
ตามสดัส่วนของธงโภชนาการและวัยของ
นักเรียน โดยครูใช้คำถาม ดังน้ี 
-รายการอาหารมื้อเช้าของนักเรียนได้แก่
อะไรบ้าง (ข้าวไข่เจียว +  น้ำเต้าหู้) 
-รายการอาหารมื้อกลางวันของนักเรียนได้แก่
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สลัดผัก + นม 1 
แก้ว) 
-รายการอาหารมื้อเย็นของนักเรียนได้แก่
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ นมสด 1 แก้ว) 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความตั้งใจ 

3.ขัน้สร้าง
องค์ความรู้
(15นาท)ี 

4. ให้นักเรียนกำหนดรายการอาหาร 3 มื้อใน 
1 วนั สำหรับสมาชิกในครอบครัว 1 คน  
ที่ไม่ใช่ตวันักเรยีนให้เหมาะสมตามสัดส่วน
ของธงโภชนาการและวยัของสมาชิกใน
ครอบครัว 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
รายการอาหารที่นักเรียนกำหนดให้สมาชิกใน
ครอบครัว 1 คน โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

คิดและ
จินตนาการ
อยา่ง
หลากหลาย
เกี่ยวกบักำหนด
รายการอาหาร 
3 มื้อใน 1 วัน 
สำหรับสมาชิก
ในครอบครัว 1 
คน ตามสดัส่วน
ธงโภชนาการ 

 
 
 



๑๔๘ 
 

 
กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 

 -สมาชิกในครอบครัวที่นักเรียนเลือกคือใคร 
(ตวัอย่างคำตอบ น้องสาว) 
 -สมาชิกในครอบครัวที่นักเรียนเลือกมีอายุ
เท่าไร (ตัวอย่างคำตอบ 7 ปี) 
-สมาชิกในครอบครัวที่นักเรียนเลือกเพศอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เพศหญิง) 
-อาหารนักเรียนกำหนดให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้แก่อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
มื้อเช้า โจ๊กหมูสับ + นมสด + ส้ม มื้อกลางวัน 
ก๋วยเตี๋ยวไก ่+ น้ำผลไม ้+ ชมพู่ 2 ผล มื้อ
เย็น ข้าวสวย + ผัดผักรวม + ต้มยำทะเล + 
นมสด 1 แก้ว) 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้เหมาะสมตามสัดส่วนของธงโภชนาการ 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
-นักเรยีนควรปฏิบัติอย่างไรในการเลือก
รับประทานอาหารให้เหมาะสมตามสัดส่วน
ของธงโภชนาการ (ตัวอย่างคำตอบ เลือก
รับประทานให้ครบตามธงโภชนาการ ไม่เลือก
รับประทานเฉพาะที่ตนเองชอบ เพราะจะทำ
ให้ขาดสารอาหาร รับประทานในปริมาณที่
เหมาะสมกับรา่งกาย)  
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ผลดีที่เกิดจากการรับประทานอาหารได้
เหมาะสมตามสัดส่วนของธงโภชนาการ    
โดยครูนำคำตอบของนักเรียนมาสรุปเป็น
แผนภาพบนกระดาน ดังนี้ สขุภาพดี 
ผิวพรรณด ีรูปร่างสมส่วน จิตใจแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามด้วย
ความต้ังใจ 

 
 
 



๑๔๙ 
 

กระบวนการ การจัดการเรยีนรู้ สมรรถนะสำคัญ สมรรถนะ 
4.ขั้นการ

นำไป
ประยกุต์ใช้
(15นาท)ี 

 

8. ครูให้นักเรยีนทำช้ินงานที่ 12 เรื่อง การ
จัดอาหารตามหลักธงโภชนาการ 
 

ทักษะการคิดชั้นสูง
และนวัตกรรม 

คิดและ
จินตนาการ
อยา่ง
หลากหลาย
เกี่ยวกบัการจัด
อาหารตามหลัก
ธงโภชนาการ
ตามสดัสว่นธง
โภชนาการ 

5.ขั้นการสรุป 
(10นาที) 

9. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี  
การรับประทานอาหารตามสดัส่วนของธง
โภชนาการจะทำให้ร่างกายเจริญเตบิโตได้ดี 
เพราะได้อาหารที่มีคุณค่ามีปริมาณและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ฟัง พูด ตอบ
คำถามดว้ย
ความต้ังใจ 

 
8. สื่อการเรยีนรู้    ชิน้งานที่ 12 เรื่อง การจัดอาหารตามหลักธงโภชนาการ 
 
9. การวดัประเมินผลการเรยีนรู้ 
              

องค์ประกอบ รายการประเมนิ วิธกีาร เครือ่งมอื 
ด้านความรู้ ชิ้นงานที่ 12 เรื่อง การจัดอาหาร

ตามหลักธงโภชนาการ 
 

ตรวจผลงาน ใบงาน 

ด้านทักษะ การทำชิ้นงานที่ 12 เรื่อง การจัด
อาหารตามหลักธงโภชนาการ 
 

สงัเกต แบบสังเกต 

ด้านเจตคติ แสดงพฤติกรรมที่มีความ
กระตือรือร้นในการตอบคำถาม 

สงัเกต แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 



๑๕๐ 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำชีแ้จง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการ 
ประเมิน 

ร่วมมอืในการ 
ทำกจิกรรม 

 

กล้าออกมา
แสดง 

ความสามารถ 

เข้าร่วมกจิกรรม
ด้วยความ 
สนกุสนาน 
เพลดิเพลนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
เกณฑ์การประเมิน 
           ผ่านตัง้แต ่2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
           ผา่น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่่าน 
    

 
 
ลงชื่อ ....................................... ผู้ประเมนิ 

                                                                                                             
(.........................................) 

                                                                                                           
. ............/............./........... 

 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

บันทึกหลงัการจัดการเรยีนรู้ 

ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปญัหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 

คณะผู้จดัทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง  

 นายกรศิษฏ์  มีทรัพยม์ั่น  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นายสมคิด  สินธนาวัฒน์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม  สำนกังานเขตบางพลัด 

 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 
 นางสาวจิตสุภา  คุ้มทรัพย์  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดประยุรวงศ์  สำนักงานเขตธนบุรี 
นางสาวเสาวนีย์  วงษ์วิลาศ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  สำนักงานเขตธนบุรี 
นางสาววชิรา  วิสุกัน  รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ 

โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  สำนักงานเขตคลองเตย 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาญชาติ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
   สำนักการศึกษา 

 
 
 


