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แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง “มือที่รัก”
ช้ัน ป.1 เวลา 1 ช่ัวโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ พ4.1 ป./1 : ปฏิบัตตินตามหลกัสุขบัญญัตแิห่งชาติตามค าแนะน า

1. ผลการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถล้างมือได้ถูกต้องตามค าแนะน าของส านักสุขาภิบาลและน า 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ และมวีนัิย 

2. ผงัความคดิรวบยอดหลกั

มือทีรั่ก การล้างมือ 7 ขั้นตอน

การคดิวเิคราะห์

มีวนัิย

หลกัสุขบัญญัตแิห่งชาติ



3. ความคดิรวบยอดหลกั
สุขบัญญัตแิห่งชาต ิข้อก าหนดทีเ่ดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป

พงึปฏิบัตอิย่างสม า่เสมอจนเป็นสุขนิสัยเพ่ือ ให้มสุีขภาพดทีั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
10 ประการ ได้แก่ 

1. ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกนิอาหารและหลงัขับถ่าย
4. กนิอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลกีเลีย่งอาหาร
5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพตดิ การพนันและการส าส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นป้องกนัอุบัตเิหตุด้วยการไม่ประมาท
8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีส านึกต่อส่วนรวมสร้างสังคม



3. ความคดิรวบยอดหลกั

สุขบัญญตัแิห่งชาติ ข้อก าหนดทีเ่ดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป
พงึปฏิบัตอิย่างสม า่เสมอจนเป็นสุขนิสัยเพ่ือ ให้มสุีขภาพดทีั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
10 ประการ ได้แก่ 

1. ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกนิอาหารและหลงัขบัถ่าย
4. กนิอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลกีเลีย่งอาหาร
5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนันและการส าส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นป้องกนัอุบตัิเหตุด้วยการไม่ประมาท
8. ออกก าลงักายสม า่เสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10. มสี านึกต่อส่วนรวมสร้างสังคม

การล้างมือ เป็นการท าความสะอาดมือเพ่ือป้องกนัเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย



4. สมรรถนะ
การคดิวเิคราะห์

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
มีวินัย

6. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุความหมายและความส าคญัของสุขบัญญัตแิห่งชาตไิด้
2. ระบุขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน และวเิคราะห์ความส าคัญของการล้างมือได้
3. ล้างมือ 7 ขั้นตอนได้อย่างมวีนัิยและถูกต้อง

7. กจิกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการสร้างทกัษะปฏิบัติ)
ขั้นน า ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมนิผลการเรียนรู้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 สังเกต/รับรู้
- ผู้เรียนสังเกตมือของตนเองแล้วประเมนิความสะอาดของมือตนเอง (จ.2)



ขั้นที่ 2 ท าตามแบบ
- ผู้เรียนปฏิบัตท่ิาทางการล้างมือ 7 ขั้นตอนตามผู้สอน (จ.2)

(หน้า หลงั หน้า ก า หัว ขวาง ข้อมือ)

ขั้นที่ 3 ท าเองโดยไม่มีแบบ
- ผู้เรียนปฏิบัตท่ิาทางการล้างมือตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน ด้วยตนเอง (จ.3)
- ผู้เรียนเล่นเกม “สงครามเช้ือโรค”

ขั้นที่ 4 ฝึกให้ช านาญ
- ผู้เรียนปฏิบัตกิารล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยใช้น า้ยาล้างมือด้วยตนเอง (จ.3)
- ผู้เรียนศึกษาคลปิ VDO เกีย่วกบัสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ(จ.1)

ขั้นสรุป
- ผู้เรียนระบุวธีิการล้างมือ 7 ขั้นตอน และความส าคัญของการล้างมือ (จ. 2)



8. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
- คลปิ VDO เกีย่วกบัสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ
- อ่างล้างมือในโรงเรียน

9. การวดัและประเมนิผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั แหล่งข้อมูล เกณฑ์

1. ระบุความหมายและความส าคญั
ของสุขบัญญตัแิห่งชาตไิด้

2. ระบุขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน 
และวเิคราะห์ความส าคญั
ของการล้างมือได้

3. ล้างมือ 7 ขั้นตอนได้อย่างมีวนัิย
และถูกต้อง

การตอบค าถาม
ในช้ันเรียน

การตอบค าถาม
ในช้ันเรียน

การสังเกตพฤตกิรรม
การล้างมือ 7 ขั้นตอน

ค าถามในช้ันเรียน

ค าถามในช้ันเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการ
ล้างมือ 7 ขั้นตอน

ผู้เรียน

ผู้เรียน

ผู้เรียน

ตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง
ทุกค าถาม

ตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง
ทุกค าถาม

3 คะแนนขึน้ไป
จากคะแนนเตม็
5 คะแนน



10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้
1. ความคดิรวบยอดหลกั
.......................................................................................................................

2. สมรรถนะ
.......................................................................................................................

3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
.......................................................................................................................

4. ทกัษะกระบวนการเรียนรู้
.......................................................................................................................

5. ส่ิงทีผู้่สอนต้องพฒันา
.......................................................................................................................



เกม “สงครามเช้ือโรค”
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ขั้นตอน
1. ผู้เรียนจบัคู่กนั 
2. คนที ่1 สมมตเิป็นทหาร (A) คนที่ 2 สมมตเิป็นเช้ือโรค (B)
3. A ท าท่าทางล้างมือ 7 ขั้นตอน 

B ท าท่าทางเป็นเช้ือโรคคอยก่อกวน และสังเกต A
4. เม่ือ A ท าท่าทางเสร็จแล้ว ให้ B ประเมินว่า A ท าถูกหรือไม่

- ถ้า A ท าถูก  ให้ B ท าท่าทางร้องไห้ผดิหวงั 
- ถ้า A ท าไม่ถูก ให้ B เข้าโจมตี A ด้วยการนวดหัวไหล่ 



ค าถามทีใ่ช้ถามผู้เรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้

ค าถามที ่1 สุขบัญญตัแิห่งชาตหิมายถึงอะไร

ค าถามที ่2 การล้างมือมคีวามส าคญัอย่างไร

ค าถามที ่3 หากนักเรียนไม่ล้างมือ จะส่งผลเสียอย่างไร

ค าถามที ่4 การล้างมือ 7 ขั้นตอน เป็นอย่างไร

ค าถามที ่5 หากล้างมือไม่ครบทุกขั้นตอน จะส่งอย่างไร



เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ให้ 1 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ให้ 2 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องเม่ือได้รับค าแนะน า

ให้ 3 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องด้วยตนเอง

ให้ 4 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้องและมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติ

ให้ 5 คะแนน เม่ือ ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
และพฒันาการปฏิบัติให้ดยีิง่ขึน้



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going

http://www.curriculumandlearning.com


