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คําแนะนําในการใช้ บทเรียนสํ าเร็จรู ป
ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
สํ าหรับครู
1. ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแลนี! ประกอบ
แผนการสอนที% 1-2 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุ ขศึกษา) ชั!นประถมศึกษาปี ที% 2
2. ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล เสริ มสําหรับ
เด็กนักเรี ยนที%เรี ยนดี และช่วยเหลือเด็กนักเรี ยนที%เรี ยนช้าให้เรี ยน
ได้ทนั เพื%อน
3. ศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล ตั!งแต่กรอบแรก
ถึงกรอบสุ ดท้าย ทั!งเนื!อหาและกิจกรรมให้เข้าใจเสี ยก่อน
4. ศึกษาว่ากิจกรรมในกรอบใดที%ครู ตอ้ งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําช่วยเหลือ
ให้คาํ ปรึ กษาบ้าง
5. ชี!แจงให้นกั เรี ยนอ่านคําแนะนําในการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ชุด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล และปฏิบตั ิตามทุกขั!นตอนทุกกรอบ
ทั!งเนื!อหา กิจกรรม คําถาม คําตอบ หรื อแบบทดสอบก่อนเรี ยน
และแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
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คําแนะนําในการใช้ บทเรียนสํ าเร็จรู ป
ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
สํ าหรับนักเรียน
บทเรี ยนนี! เป็ นบทเรี ยนโปรแกรมจัดทําขึ!นเพื%อให้นักเรี ยนศึ กษาด้วย
ตนเองโปรดอ่านคําแนะนําก่อนศึกษาบทเรี ยนดังต่อไปนี!
1. ก่อนที%นกั เรี ยนจะศึกษา ควรทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเสี ยก่อน
2. เริ% มทําตั!งแต่กรอบแรก เรี ยนไปตามลําดับโดยไม่ขา้ มกรอบใด
กรอบหนึ%ง
3. อ่านคําอธิบายและคําถามช้า ๆ ให้เข้าใจ แล้วตอบคําถามลงใน
กระดาษคําตอบอย่าขีดเขียนใด ๆ ลงในบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4. เมื%อตอบคําถามเสร็ จกรอบหนึ%ง ดูคาํ ตอบในกรอบต่อไปเพื%อ
ตรวจคําตอบว่าถูกต้องหรื อไม่ ถ้าคําตอบถูกจงทํากรอบต่อ ๆ ไป
5. ถ้าตอบคําตอบผิดจงย้อนกลับไปอ่านในกรอบข้อความที%ผา่ น
มาใหม่ ทําความเข้าใจให้ดีแล้วจึงตอบคําถามใหม่
6. เมื%อศึกษาจนจบทุกกรอบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน

บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)อง ธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2
คําชี#แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที%ถกู ต้องเพียงคําตอบเดียวเสร็ จแล้ว
ดูเฉลยหน้าถัดไป
?. การปฏิสนธิเกิดจากสิ% งใด
ก. มดลูกแม่กบั อสุ จิพอ่ ผสมกัน
ข. ไข่แม่ไปผสมกับอสุ จิพอ่
ค. อสุ จิพอ่ ผสมกับไข่แม่
2. ช่วงที%ถือกําเนิดขึ!นมาในท้องแม่จนถึงการคลอดออกมาใช้เวลา กี%เดือน
ก. 6 – 7 เดือน
ข. 7 – 8 เดือน
ค. 8 – 9 เดือน
3. ช่วงวัยทารกคือข้อใด
ก. ตั!งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี
ข. อายุ 3 – 6 ปี
ค. อายุ 6 – 12 ปี
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4. ข้อใดเป็ นการพัฒนาการของช่วงวัยเด็กอายุ 3 – 5 ปี
ก. กล้ามเนื!อเคลื%อนไหวได้ดี ไม่อยูน่ %ิง
ข. การดูด นอนควํา% และนัง% คลาน
ค. หยิบ จับ เกาะยืนได้
5. ใครจัดอยูใ่ นช่วงวัยเรี ยน
ก. นก ไม่อยูน่ %ิงชอบวิง% กระโดด
ข. นิด หัดนอนควํา% และนัง% คลาน
ค. นัด ร่ วมกิจกรรมกับเพื%อน ๆ ได้อย่างสนุกสนาน
6. การเปลี%ยนแปลงด้านอารมณ์รวดเร็ ว คบเพื%อนต่างเพศ คือช่วงวัยใด
ก. ช่วงวัยเด็ก
ข. ช่วงวัยรุ่ น
ค. ช่วงวัยเรี ยน
7. วัยที%มีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว ทํางานหาเลี!ยงครอบครัวคือวัยใด
ก. ช่วงวัยสู งอายุ
ข. ช่วงวัยผูใ้ หญ่
ค. ช่วงวัยรุ่ น
8. วัยผูส้ ู งอายุ คือภาพใด
ก.
ข.
ค.
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9. ใครกระทําตนให้มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ก. ลุงมี สอนนักเรี ยนทําไม้กวาด
ข. ลุงศร ชอบดื%มสุ ราเป็ นประจํา
ค. ลุงทม อารมณ์หงุดหงิดง่าย ด่าลูกหลานเป็ นประจํา
10. ตรวจร่ างกายประจําปี อย่างน้อยปี ละกี%ครั!ง
ก. ปี ละ 1 ครั!ง
ข. ปี ละ 2 ครั!ง
ค. ปี ละ 3 ครั!ง
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน

บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)อง ธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2

ข้ อ 1. ค

ข้ อ 2. ค

ข้ อ 3. ก

ข้ อ 4. ก

ข้ อ 5. ค

ข้ อ 6. ข

ข้ อ 7. ข

ข้ อ 8. ค

ข้ อ 9. ก

ข้ อ 10. ก
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บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)อง ธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2
สาระสํ าคัญ
การเปลี%ยนแปลงตามช่วงวัยของชีวติ มนุษย์ เริ% มตั!งแต่การปฏิสนธิ
แล้วคลอดออกมาสู่โลกภายนอก ร่ างกายมีการเปลี%ยนแปลงด้านรู ปร่ าง
ความรู้สึก ลักษณะการเปลี%ยนแปลงนี!เรี ยกว่า การเจริญเติบโต เมื%อ
เคลื%อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ทํากิจกรรมได้ดว้ ยตัวเอง สิ% งเหล่านี!
เรี ยกว่า การพัฒนาการ
ตัวชี#วดั
รู้และเข้าใจลักษณะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของร่ างกาย
และจิตใจตามวัยต่างๆ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
?. อธิบายลักษณะพัฒนาการของร่ างกายในช่วงวัยต่างๆได้
I. เห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิตนตามช่วงวัยต่างๆ
J. ปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตน
K. จิตสํานึกในการดูแลและรับผิดชอบสุ ขภาพของตนเอง
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สาระการเรียนรู้
1. การกําเนิดชีวติ
2. ช่วงวัยต่างๆ ของชีวติ วัยทารกจนถึงวัยสู งอายุ
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มนุษย์เกิดจากการที%เชื!ออสุ จิของเพศชายผสมกับไข่ของเพศหญิง
จึงเกิดเป็ นชีวติ ใหม่ข! ึนมา เรี ยกว่า “การปฏิสนธิ”
การปฏิสนธิเป็ นการเริ% มต้นการให้กาํ เนิดทารกในครรภ์ ช่วงระยะ
เวลาหลังจากการปฏิสนธิภายในมดลูกของผูห้ ญิง ซึ% งเกิดขึ!นเมื%อตัวอสุ จิ
เข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ในสภาวะที%เหมาะสม จากนั!นเข้าไปฝังตัวในมดลูก
เซลล์ไข่ที%ได้รับการผสมแล้ว จะเจริ ญเติบโตเป็ นตัวอ่อน ซึ% งตัวอ่อนที%จะ
เจริ ญเติบโตในมดลูก เรี ยกว่า ทารก

www.myfirstbrain.com

การปฏิสนธิเกิดจากสิ% งใด
ก. มดลูกแม่กบั อสุ จิพอ่ ผสมกัน
ข. ไข่แม่ไปผสมกับอสุ จิพอ่
ค. อสุ จิพอ่ ผสมกับไข่แม่
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ข้อ ค. อสุ จิพอ่ ผสมกับไข่แม่

ช่ วงวัยก่ อนคลอด คือ ช่วงที%เริ% มจากการผสม ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์
ของเพศชาย กับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง จนกระทัง% เจริ ญเติบโตเป็ นทารก
ที%มีอวัยวะทุกส่ วนสมบูรณ์เต็มที% พร้อมที%จะออกมาสู่ โลกภายนอกได้
การเจริ ญเติบโตในท้องของแม่จะใช้เวลาประมาณ 8 – 9 เดือน หรื อ
ประมาณ 240 – 270 วัน ก็จะคลอดออกมาสู่ โลกภายนอก

http://www.thaimed-spa.net

www.learners.in.th

ช่วงที%ถือกําเนิดขึ!นมาในท้องแม่จนถึง การคลอดออกมา
ใช้เวลา กี%เดือน
ก. 6 – 7 เดือน
ข. 7 – 8 เดือน
ค. 8 – 9 เดือน
http://www.postjung.com
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ข้อ ค. 8 – 9 เดือน

www.momypedia.comco

/

ช่ วงวัยทารก วัยทารกเริ% มตั!งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ I ปี ซึ% งสามารถ
แบ่งเป็ น I ช่วงคือ ช่างวัยแรกเกิด และช่วงวัยทารก
ช่วงวัยทารกแรกเกิด นับตั!งแต่คลอดจนถึง I สัปดาห์ ในช่วงนี!
มีการปรับตัวเข้ากับสิ% งแวดล้อมใหม่
ช่วงวัยทารก นับตั!งแต่อายุได้ I สัปดาห์ถึง I ปี ในช่วงวัยนี! ทารกจะ
มีการพัฒนาด้านต่างๆ ร่ างกายรับรู ้ความรู ้สึกได้เช่น การดูด การควํา% นัง%
คลาน หยิบ ยืน เกาะเดิน และก้าวเดินตามลําดับ

http://www.skdentalclinic.com

http://family.truelife.com

ช่วงวัยทารกคือข้อใด
ก. ตั!งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี
ข. อายุ 3 – 6 ปี
ค. อายุ 6 – 12 ปี
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ข้อ ก. ตั!งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี

ช่ วงวัยเด็ก คือ ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เด็กวัยนี!จะมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะเรื% องความสู งและนํ!าหนัก และ
กล้ามเนื!อในการเคลื%อนไหวดีข! ึน เด็กจึง
ชอบวิง% กระโดด ไม่หยุดนิ%ง การหยิบจับ
และการช่วยเหลือตนเอง สามารถควบคุม
และบังคับการทรงตัวได้ดี

www.weekendhobby.com

www.mommybear.net

http://www.goodfoodgoodlife.in.th

ข้อใดเป็ นการพัฒนาการของช่วงวัยเด็กอายุ 3- 5 ปี
ก. กล้ามเนื!อเคลื%อนไหวได้ดี ไม่อยูน่ %ิง
ข. การดูด นอนควํา% และนัง% คลาน
ค. หยิบ จับ เกาะยืนได้
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ข้อ ก. กล้ามเนื!อเคลื%อนไหวได้ดี ไม่อยูน่ %ิง

พัฒนาการของเด็กวัยเรี ยน 6 – 12 ปี เด็กวัยเรี ยนนี!เป็ นวัยแห่ง
การเตรี ยมพร้อมทั!งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
สามารถปรับตัวให้เข้าสิ% งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื% น เด็กในวัยนี!
http://www.thaihealth.or.th
จะมีการเรี ยนรู ้เพิ%มขึ!นในสิ% งที%อยูใ่ กล้ตวั ก่อนแล้วจึงค่อยเป็ น
ประสบการณ์ไปหาสิ% งแวดล้อมที%อยูไ่ กลตัวออกไป

http://www.prachin1.net

ใครจัดอยูใ่ นช่วงวัยเรี ยน
ก. นก ไม่อยูน่ %ิงชอบวิง% กระโดด
ข. นิด หัดนอนควํา% และนัง% คลาน
ค. นัด ร่ วมกิจกรรมกับเพื%อนๆได้อย่างสนุกสนาน
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ค. นัดร่ วมกิจกรรมกับเพื%อนๆได้อย่างสนุกสนาน

วัยรุ่ น เป็ นช่วงวัยอายุ 13 – 19 ปี มีการเปลี%ยนแปลงทางร่ างกาย
อย่างชัดเจน แขน ขายาว มีขนขึ!นตามร่ างกาย เพศชาย จะมีหนวดเคราขึ!น
เพศหญิงจะมีประจําเดือนและหน้าอกขยาย วัยนี! มีการเปลี%ยนแปลงด้าน
อารมณ์รวดเร็ วมาก โกรธง่าย รักง่าย คบเพื%อนต่างเพศ ต้องการยอมรับ
จากเพื%อนๆ

www.saeracorp.com

http://www.elearning.msu.ac.th

http://www.davance.com

การเปลี%ยนแปลงด้านอารมณ์รวดเร็ ว คบเพื%อนต่างเพศ คือช่วงวัยใด
ก. ช่วงวัยเด็ก
ข. ช่วงวัยรุ่ น
ค. ช่วงวัยเรี ยน
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ข้อ ข. ช่วงวัยรุ่ น

ช่ วงวัยผู้ใหญ่ คือช่วงวัยอายุ 20 – 60 ปี ช่วงวัยนี! มีการพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกายและสติปัญญาเต็มที% ท้ายของวัย ร่ างกายจะเริ% มเสื% อมสภาพลง
หรื อเรี ยกว่า “วัยทอง”
วัยผูใ้ หญ่จะมี บทบาททําหน้าที% ผูน้ าํ ครอบครั ว มี ความรั บผิดชอบ
มากขึ!นเป็ นวัยทํางานเพื%อหาเลี!ยงตนเองและครอบครัว

wedding.upyim.com

www.dmc.tv

www.toptenthailand.com

วัยที%มีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว ทํางานหาเลี!ยงตนเอง
และครอบครัวคือวัยใด
ก. ช่วงวัยสู งอายุ
ข. ช่วงวัยผูใ้ หญ่
ค. ช่วงวัยรุ่ น
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ข้อ ข. ช่วงวัยผูใ้ หญ่

วัยสู งอายุ วัยนี!จะมีอายุ 60 ปี ขึ!นไปถือเป็ นวัยที%มีการเปลี%ยนแปลง
เช่นอวัยวะเริ% มเสื% อมลง ผิวหนังเหี% ยวฟั นหลุด ตามองเห็นไม่ชดั ความจําเสื% อม
บทบาทหน้าที%จะลดลงจนทําให้เกิดความรู ้สึกขาดคุณค่าในตัวเอง เผชิญกับ
ความตายและจากผูเ้ ป็ นที%รักทําให้เกิดความเศร้าซึ ม ซึ% งถ้าสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพที%เปลี%ยนแปลงเหล่านี!ได้ ชีวติ ก็จะดําเนินไปอย่างมีความสุ ข
อาการของผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง

http://www.mcot.net

http://www.thaihealth.or.th

วัยผูส้ ู งอายุ คือภาพใด

ก.

ข.

ค.
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ข้อ ค.

1. ยอมรับการเปลี%ยนแปลงตามธรรมชาติ ให้มองเห็นคุณค่าของตนเอง
ที%สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื%นและสังคมได้
2. ดูแลรักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง ควบคุมอารมณ์ไม่หงุดหงิดง่าย
3. รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยหลีกเลี%ยงอาหารที%มีไขมันสู ง
4. ตรวจร่ างกายประจําปี อย่างน้อยปี ละครั!ง

www.edfthai.org

www.gotoknow.org

http://thaisuperfood.com

ใครกระทําตนให้มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ก. ลุงมี สอนนักเรี ยนทําไม้กวาด
ข. ลุงศร ชอบดื%มสุ ราเป็ นประจํา
ค. ลุงทม อารมณ์หงุดหงิดง่าย ด่าลูกหลานเป็ นประจํา
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ข้อ ก.ลุงมี สอนนักเรี ยนทําไม้กวาด
ไม่สามารถแสดงรูปทีมีการเชือมโยงได ้ แฟ้มนีอาจได ้รับการย ้าย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าการเชือมโยงชีไปทีแฟ้ มและตําแหน่งทีตังทีถูกต ้อง

ช่วงวัยก่อนคลอด คือช่วงที%ถือกําเนิดขึ!นมาในท้องแม่ 8 – 9 เดือน
วัยทารกเริ% มตั!งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี
ช่วงวัยเด็ก คือ ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
ช่วงวัยเรี ยน อายุ 6 – 12 ปี
วัยรุ่ น เป็ นช่วงวัยอายุ 13 – 19 ปี
ช่วงวัยผูใ้ หญ่ คือช่วงวัยอายุ 20 – 60 ปี
วัยสู งอายุวยั นี!จะมีอายุ 60 ปี ขึ!นไป
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แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)อง ธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2
คําชี#แจง แบบทดสอบมี 2 ตอน ตอนที% 1 เป็ นแบบปรนัย 10 ข้อ (10 คะแนน)
ตอนที% 2 เป็ นแบบภาคปฏิบตั ิ 2 ข้อ (40 คะแนน)

ตอนที) 1 ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที%ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว (?P คะแนน)
?. ช่วงวัยทารกคือข้อใด
ก. ตั!งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี
ข. อายุ 3 – 6 ปี
ค. อายุ 6 – 12 ปี
2. ช่วงที%ถือกําเนิดขึ!นมาในท้องแม่จนถึงการคลอดออกมาใช้เวลา กี%เดือน
ก. 6 – 7 เดือน
ข. 7 – 8 เดือน
ค. 8 – 9 เดือน
3. การปฏิสนธิเกิดจากสิ% งใด
ก. มดลูกแม่กบั อสุ จิพอ่ ผสมกัน
ข. ไข่แม่ไปผสมกับอสุ จิพอ่
ค. อสุ จิพอ่ ผสมกับไข่แม่
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4. ใครจัดอยูใ่ นช่วงวัยเรี ยน
ก. นก ไม่อยูน่ %ิงชอบวิง% กระโดด
ข. นิด หัดนอนควํา% และนัง% คลาน
ค. นัด ร่ วมกิจกรรมกับเพื%อนๆได้อย่างสนุกสนาน
5. ข้อใดเป็ นการพัฒนาการของช่วงวัยเด็กอายุ 3- 5 ปี
ก. กล้ามเนื!อเคลื%อนไหวได้ดี ไม่อยูน่ %ิง
ข. การดูด นอนควํา% และนัง% คลาน
ค. หยิบ จับ เกาะยืนได้
6. การเปลี%ยนแปลงด้านอารมณ์รวดเร็ ว คบเพื%อนต่างเพศ คือช่วงวัยใด
ก. ช่วงวัยเด็ก
ข. ช่วงวัยรุ่ น
ค. ช่วงวัยเรี ยน
7. วัยผูส้ ู งอายุ คือภาพใด
ก.
ข.
ค.

8. วัยที%มีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว ทํางานหาเลี!ยงครอบครัวคือวัยใด
ก. ช่วงวัยสู งอายุ
ข. ช่วงวัยผูใ้ หญ่
ค. ช่วงวัยรุ่ น
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9. ตรวจร่ างกายประจําปี อย่างน้อยปี ละกี%ครั!ง
ก. ปี ละ 1 ครั!ง
ข. ปี ละ 2 ครั!ง
ค. ปี ละ 3 ครั!ง
10. ใครกระทําตนให้มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ก. ลุงมี สอนนักเรี ยนทําไม้กวาด
ข. ลุงศร ชอบดื%มสุ ราเป็ นประจํา
ค. ลุงทม อารมณ์หงุดหงิดง่าย ด่าลูกหลานเป็ นประจํา
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แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)อง ธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2
ตอนที) 2 ภาคปฏิบติั ติ 2 ข้ อ (CD คะแนน)
1. ให้นกั เรี ยนนําภาพแต่ละช่วงวัยมาแยกเป็ นวัยต่างๆ เช่นวัยทารก
วัยผูใ้ หญ่ วัยผูส้ ู งอายุ (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1.

นักเรี ยนสามารถนําภาพมาแยกได้ครบตามที%กาํ หนดได้
(ภาพละ5 คะแนน)
2. ให้นกั เรี ยนจับฉลากแสดงบทบาทสมมุติช่วงวัยต่าง ๆ (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

2.

นักเรี ยนสามารถแสดงออกตามช่วงวัยได้(อยูท่ ี%ดุลยพินิจของครู
ให้คะแนนตามความเหมาะสม)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
บทเรียนสํ าเร็จรู ป ชุ ด สุ ขภาพอนามัยใฝ่ ใจดูแล
เรื)องธรรมชาติของมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(สุ ขศึกษา)
ชั#นประถมศึกษาปี ที) 2

ข้ อ 1. ก

ข้ อ 2. ค

ข้ อ 3. ค

ข้ อ 4. ค

ข้ อ 5. ก

ข้ อ 6. ข

ข้ อ 7. ค

ข้ อ 8. ข

ข้ อ 9. ก

ข้ อ 10. ก
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