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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา   เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
รหัสวิชา  พ 22101   รายวิชา  สุขศึกษา 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 1.1 ม.2/1  อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 
 มฐ พ 1.1 ม.2/2  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น 
 
3. สาระส าคัญ 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และช่วยป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 1. ความหมายและความส าคัญของวัยรุ่น 
 2. ลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของวัยรุ่น 
 3. พัฒนาการของวัยรุ่น 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงและแนวทางในการศึกษา (K) 
 2. อธิบายความหมายและความส าคัญของวัยรุนอย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างถูกต้องได้ (K) 
 4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องความหมาย ความส าคัญ ลักษณะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย และพัฒนาการของวัยรุ่นด้วยความสนใจใฝ่รู้ (A) 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นเตรียมก่อนน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาท าความรู้จักกัน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาในวิชาสุขศึกษา เพ่ือเป็นการส ารวจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาดังกล่าว 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ครูแจกให้ ประกอบด้วยใบความรู้ที่ 1 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และใบความรู้ที่ 2 การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
 3. นักเรียนร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ในใบงานที่ 1 เรื่อง สาระ มาตรฐานและหน่วย
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โดยครูอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติม 
 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา แจกให้นักเรียน

ทุกคน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
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2. ครูเฉลยค าตอบให้นักเรียนทราบและสุ่มนักเรียนประมาณ 3-4 คนออกมาแสดงความรู้สึกที่ได้รับ
จากการท าแบบทดสอบ 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  โดยใช้ภาพแสดงลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิงประอบค าอธิบาย 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ แปลผล และเปรียบเทียบเกณฑ์การเจริญเติบโต ดัง

รายละเอียดตามที่ระบุไวในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 

ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
นักเรียนอาสาสมัครประมาณ 3-4 คนออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ แปลผล และ

เปรียบเทียบเกณฑ์การเจริญเติบโต หน้าชั้นเรียน โดยครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบ
ค าถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
 

ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 
 2. ภาพแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิง 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา ม.2 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียน
รู้ตัวเรา 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 

• - 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
ข้อตกลงในการศึกษาและ

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ความรู้เกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ลักษณะการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย 
และพัฒนาการของวัยรุ่น 

แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้สุข
ศึกษา 

- การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมิน- 
ผล และเกณฑ์การตัดสิน 

- วิเคราะห์ แปลผล และ
เปรียบเทียบเกณฑ์การ
เจริญเติบโต 

• ใบงานที่ 1 สาระ มาตรฐาน
และหน่วยการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออกของนักเรียน 

• แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม  ค่ านิ ยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออกของนักเรียน 

• แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการ 

• ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 .............................................................. .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. ............................................................................................................. .... 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 1.1 ม.2/2 ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 
 
3. สาระส าคัญ 
 การเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของวัยรุ่นจะเป็นไปด้วยความปกติหรือมีข้อบกพร่อง
ย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในที่
ส าคัญ ได้แก่ พันธุกรรมและระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ สภาพของครอบครัว
และการอบรมเลี้ยงดู สภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสภาวะทางด้านลักษณะนิสัยและการปฏิบัติตนของ
วัยรุ่น 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 1. ปัจจัยภายใน 
 2. ปัจจัยภายนอก 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 2. ท ากิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นด้วย
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 3. สื่อสารเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูน าข่าวหรือภาพที่แสดงตัวอย่างของบุคคลที่มีภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย
หรือทางจิตใจที่แตกต่างกันมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือท่ีมาของความแตกต่างดังกล่าว 
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและระดมความคิดเห็นเพ่ือสรุปความรู้ใน
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ตามประเด็นที่ครูก าหนด ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
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 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นตาม
ประเด็นที่ก าหนดหน้าชั้นเรียน โดยครูอธิบายและให้ความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม
ให้ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพิ่มเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสร้างแผนที่ความคิดและเขียนบรรยายความรู้สึก ดังรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างแผนที่ความคิดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก หน้าชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 
 2. ข่าวหรือภาพที่แสดงตัวอย่างของบุคคลที่มีภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายหรือ
ทางจิตใจที่แตกต่างกัน 
 3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สร้างแผนที่ความคิดและเขียนบรรยายความรู้สึก 
 4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่นทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม สร้าง
แผนที่ความคิดและเขียน
บรรยายความรู้สึก 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

• ตามดุลยพินิจของครู 

• การทดสอบความรู้หลังการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรียนรู้ตัวเรา 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว เรื่องวัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
 
3. สาระส าคัญ 
 เจตคติในเรื่องเพศเป็นท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องเพศ ซึ่งมีทั้งในทางบวกและทางลบ 
โดยที่ผลกระทบของท่าทีและความรู้สึกของบุคคลในเรื่องดังกล่าวจะเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศหรือก าหนดปฏิกิริยาของบุคคลต่อเรื่องเพศเหล่านั้น  
 ความเชื่อและค่านิยมบางลักษณะเป็นปัญหาที่น ามาสู่ความไม่ปลอดภัยทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน
การสร้างหรือปลูกฝังเจตคติในเรื่องเพศที่ดีให้เกิดกับวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือการเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายและความส าคัญของเจตคติ 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องเพศของวัยรุ่น 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของวัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศได้ (K) 
 2. ตระหนักถึงความส าคัญของการมีเจตคติในเรื่องเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และ
เห็นความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องเพศของวัยรุ่น (A) 
 3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายความหมายและความส าคัญของวัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศ และปัจจัยที่
มีอิทธิพลในเรื่องเพศของวัยรุ่นให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว แจกให้
นักเรียนทุกคน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่นกับเจตคติในเรื่องเพศ ในหัวข้อ ความหมายและความส าคัญ การแบ่ง
ประเภทของเจตคติในเรื่องเพศของวัยรุ่น และปัจจัยที่มีอิทธิพลในเรื่องเพศของวัยรุ่น ดังรายละเอียดในหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 



17 
 

 

 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเจตคติในเรื่องเพศตามความคิดเห็นของตนเองลงใน
กระดาษประมาณ 1 หน้าตามเวลาที่ครูก าหนด 
 2. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ 3-4 คนออกมาน าเสนอผลการเขียนเจตคติในเรื่องเพศตามที่ได้รับ
มอบหมาย และให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงการมีเจตคติในเรื่องเพศของวัยรุ่น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุค
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีครูคอยให้ความรู้และค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเรื่องเจตคติในเรื่องเพศ ดังรายละเอียด
ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
 2. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ระดมความคิดเห็นในเรื่องเจตคติในเรื่องเพศ 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิต
และครอบครัว 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

- 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของวัยรุ่นกับ
เจตคติในเรื่องเศษ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- การแบ่งประเภทของเจต
คติในเรื่องเพศของวัยรุ่น
และปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
เรื่องเพศของวัยรุ่น 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม ระดม
ความคิดเห็นในเรื่องเจตคติ
ในเรื่องเพศ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/2 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 
3. สาระส าคัญ 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศ แต่
เนื่องจากวัยรุ่นอาจยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องเพศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีปัจจัย
และสถานการณ์ที่ยั่วยุชักน าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย และอาจน ามาซึ่งการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ จนท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมามากมาย ดังนั้นการเรียนรู้ถึงการ
หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงที่จะน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ จึงมีความจ าเป็นที่
นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นควรได้ศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือที่จะได้มีชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่นและเติบโต
ไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีความสุข 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 1. การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 2. แนวทางในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถระบุถึงสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ (K) 
 2. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (A) 
 4. อธิบายแนวทางในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่มผลัดเปลี่ยนกันอกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมระดมความคิดเห็นใน
เรื่องเจตคติในเรื่องเพศ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่นกับปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโดยใช้ภาพหรือ
ข่าวเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น ภาพวัยรุ่นหญิงที่เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ภาพปัญหาการทอดทิ้งเด็ก ประกอบค าอธิบาย 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
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 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเขียนแสดงความคิดเห็น ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 2. ครูสุ่มนักเรียนให้สลับกันอ่านค าตอบจากการปฏิบัติกิจกรรมเขียนแสดงความคิดเห็น ทีละคนโดย
ครูคอยชี้แนะแนวค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบ 
 
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการหาภาพข่าวที่สะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาคนละ 1 ภาพ พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็น 
โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวและเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไข แล้วน ามาเสนอใน
คาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพหรือข่าวเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 2. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง เขียนแสดงความคิดเห็น 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
- สาเหตุของการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
- ปัญหาและผลกระทบจาก
การมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน 
- แนวทางในการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมเขียน
แสดงความคิดเห็น 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว เรื่อง วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 
3. สาระส าคัญ 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ มีมากมายหลายโรค ซึ่งโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และกามโรค โดยเฉพาะโรคเอดส์เมื่อ
เป็นแล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายได้และมีอันตรายถึงชีวิต ซึ่งถ้าเกิดโรคดังกล่าวนี้ขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน
ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียก าลังแรงงานที่จะช่วยพัฒนาประเทศ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. ความหมายและความส าคัญ 
 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ (K) 
 2. อธิบายและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ อาการ และการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องได้ 
(K) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (A) 
 4. สื่อสารเพ่ืออธิบายความหมายและความส าคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสาเหตุ 
อาการ และการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการหาภาพข่าวที่สะท้อนถึงปัญหา
และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นตามที่ได้รับมอบหมายในคาบ
เรียนที่ผ่านมา โดยครูให้ค าแนะน าและความรู้ที่ถูกต้องเพ่ิมเติม 
 3. นักเรียนร่วมกันดูภาพหรืออ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
สังคมไทยที่ครูเตรียมมา แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า 
  - นักเรียนได้แนวคิดจากการดูภาพหรืออ่านข่าวที่เกิดขึ้นอย่างไร 
  - นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้อย่างไร 
  - หากนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องดังเช่น ในภาพหรือเหตุการณ์ในข่าวจะได้รับผลกระทบอย่างไร 
(ครูอาจใช้ค าถามอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรียนการสอนได้) 



29 
 

 

 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหัวข้อความหมาย
และความส าคัญ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ โรคเอดส์ โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย 
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 2. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องให้
แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปรวบรวมข่าวหรือบทความที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลมา
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นมาคนละ 1 เรื่อง เพ่ือน ามาประกอบการปฏิบัติกิจกรรมในคาบ
เรียนต่อไป โดยศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากความรู้จากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพหรือข่าวเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 2. ภาพหรือข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคมไทย 
 3. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง ความหมายและความส าคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธืและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 4. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
- โรคเอดส์ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมเขียน
แสดงความคิดเห็น 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว เรื่อง วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 
3. สาระส าคัญ 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคเอดส์เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก นอกจากนี้โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ได้แก่ กามโรค ถึงแม้จะมีวิธีการรักษาให้หายเป็นปกติแต่ก็ท าให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เกิดการ
เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษาเป็นอย่างมาก 
 การศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การติดต่อของโรค และแนวทางการป้องกันโรค
จะช่วยให้เรามีทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ได้อีกด้วย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ต่อ) 
 2. แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ (K) 
 2. อธิบายและวิเคราะห์ถึงสาเหตุ อาการ และการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องได้ 
(K) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (A) 
 4. แสดงทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูน าภาพแสดงลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นกามโรคให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และ
พิจารณาถึงสาเหตุและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคดังกล่าวตามแนวคิดและความเข้าใจของนักเรียน 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหัวข้อความหมาย
และความส าคัญ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ กามโรค และแนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
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 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวหรือบทความจากสื่อ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้ข่าวหรือบทความที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลมาจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นที่ครูมอบหมายให้ค้นคว้าและรวบรวมในคาบเรียนที่ผ่านมาตาม
เวลาที่ครูก าหนด 
 2. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้องและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัด
ป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ภายในโรงเรียนในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ชีวิตสดใส ห่างไกลเอดส์ 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง โปรดอย่ามองข้ามเจ้าเชื้อกามโรค 
 โดยศึกษาและสืบค้นข้อมูลความรู้จากสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ภาพประกอบและตกแต่งให้สวยงาม 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพแสดงลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นกามโรค 
 2. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ กามโรค และแนวทางการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 3. ภาพที่เก่ียวข้องกับความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงกระดาษและอุปกรณ์ประกอบการ
จัดป้ายนิเทศ 
 4. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์ข่าวหรือบทความจากสื่อ 
 5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- กามโรคชนิดต่าง ๆ  
- แนวทางการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม
วิเคราะห์ข่าวหรือบทความ
จากสื่อ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
  



37 
 

 

11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว เรื่อง วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/3 อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 
3. สาระส าคัญ 
 การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจมี
สาเหตุส าคัญมาจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหรืออาจเกิดจากการถูกข่มขืนกระท าช าเรา 
 การศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ จะช่วยให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นและเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการมีพัฒนาการ
ทางเพศสูงตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว ตลอดจนมีทักษะและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 วัยรุ่นกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. ความหมายของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 2. ผลกระทบของการตั้งครรภ์โดยไม่ถึงประสงค์ 
 3. แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้ (K) 
 2. อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. อธิบายและเสนอแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้อง
ได้ (K) 
 4. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (A) 
 5. แสดงทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. นักเรียนร่วมกันดูภาพหรืออ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์หรือ
ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นไทยในสังคมปัจจุบันที่ครูเตรียมมา แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า 
  - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน 
  - นักเรียนได้แนวคิดจากการดูภาพหรืออ่านข่าวที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
  - นักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร (ครูอาจใช้ค าถามอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรียนการสอนได้) 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ในหัวข้อ ความหมายของการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ ผลกระทบของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ และแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเพ่ือสรุปความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบของการเขียนแผนที่ความคิด โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนดในประเด็นต่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ผลกระทบของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
 2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการระดมความคิด และให้เพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงแนวทางในการน าทักษะดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้องหรือค าแนะน าเพิ่มเติม 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวบรวมข่าวและแสดงความคิดเห็นพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ดัง
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพหรือข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์หรือผลกระทบที่เกิดจากการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นไทยในสังคมปัจจุบัน 
 2. ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่อง รวบรวมข่าวและแสดงความคิดเห็นพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ผลกระทบของการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 
- แนวทางในการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมรวบรวม
ข่าวและแสดงความคิดเห็น
พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบ
สถานการณ์ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
  



43 
 

 

11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 2.1 ม.2/4 อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 
3. สาระส าคัญ 
 ความเสมอภาคทางเพศ หมายถึง การที่ชายและหญิงมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งบทบาททาง
เพศของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของไทยด้วย 
 นักเรียนในฐานที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมจึงควรเรียนรู้และท า
ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ เพราะจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในสังคมในแง่ของความเป็นมนุษย์และยังช่วยลดปัญหาการกดขี่ข่มเหง ปัญหาความรุนแรงและปัญหาอ่ืน ๆ ให้
น้อยลงได้ โดยทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตนอยู่บนรากฐานของการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศของตนเองและเพศตรง
ข้ามด้วย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความเสมอภาคทางเพศ 
 1. ความหมายและความส าคัญ 
 2. ลักษณะการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศได้ (K) 
 2. อธิบายและวิเคราะห์ถึงลักษณะการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่าง
ถูกต้องได้ (K) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ (A) 
 4. แสดงทักษะในการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียนอาสาสมัคร 3-4 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมรวบรวมข่าวและแสดง
ความคิดเห็นพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ ตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมาให้เพ่ือนฟัง
หน้าชั้นเรียน 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและความคิดเห็นที่นักเรียนอาสาสมัคร
ออกมาน าเสนอ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้จากการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมา 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้ เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย ดัง
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
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 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมระดมความคิดและอภิปราย ดัง
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมระดมความคิด
และอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้องและค าแนะน าเพิ่มเติม 
 
 ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 2. นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
 2. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ 
 3. ใบกิจกรรมที่ 8 เรื่อง ระดมความคิดและอภิปราย 
 4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของความเสมอ
ภาคทางเพศ 
- ลักษณะการวางตัวให้
เหมาะสมกับเพศและการ
วางตัวต่อเพศตรงข้าม 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมระดม
ความคิดและอภิปราย 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

• การทดสอบความรู้หลังการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ชีวิตและครอบครัว 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 
2 ชีวิตและครอบครัว 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/1 เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
 
3. สาระส าคัญ 
 สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัยและเป็นการยกระดับสุขภาพ
อนามัยของประชนให้อยู่บนรากฐานของสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการจัดบริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากร
ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่มีฐานะดีและยากจน ตลอดจนหาแนวทางให้ประชาชนได้รู้จักบริการตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนในเรื่องของสุขภาพอนามัย ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศ
ไทยเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ การให้บริการ
โดยหน่วยงานรัฐบาล และการให้บริการโดยหน่วยงานเอกชน ซึ่งผู้รับบริการจะต้องเลือกใช้บริการทางสุขภาพ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง โดยมีหลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือเลือกใช้บริการทางสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
และเลือกใช้บริการทางสุขภาพท่ีมีอยู่ทั่วไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
 1. ความหมายของสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
 2. แนวทางการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขและการให้บริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้ (K) 
 2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางการเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขและการเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ (A) 
 4. สื่อสารเพ่ืออธิบายความหมายของสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข การ
ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และแนวทางการเลือกใช้บริการทางสุขภาพให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ แจกให้นักเรียน
ทุกคน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
 2. ครู่สุ่มนักเรียน 3-4 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาและแนวคิดที่ได้รับจาก
การทดสอบในแบบทดสอบความรู้ เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักเรียนเบื้องต้น 
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 3. ครูให้นักเรียนอาสาสมัครประมาณ 2-3 คน ที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสถานบริการสุขภาพ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และแนวทางการเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ ออกมาเล่าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ
ความหมายของสถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้นักเรี ยนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดภายในเวลาที่ครู
ก าหนดให้ โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

 กลุ่มท่ี 1 เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยหน่วยงานรัฐบาล 
 กลุ่มท่ี 2 เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยหน่วยงานเอกชน 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุปผลการศึกษาค้นคว้าให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้น
เรียน และใช้ภาพประกอบตามที่ครูเตรียมมาให้ประกอบการรายงานผล โดยครูให้ความรู้และค าแนะน า
เพ่ิมเติม 
 4. ครูให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามใน
ประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูสุ่มนักเรียนทีละคน เพ่ือตอบค าถามจากผลการปฏิบัติกิจกรรมตอบค าถามและแสดงความ
คิดเห็น โดยครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและสรุป ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียน แล้วมาน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันแล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ 
 2. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
 3. ใบกิจกรรมที่ 9 เรื่อง ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
 4. ใบกิจกรรมที่ 10 เรื่อง ศึกษาค้นคว้าและสรุป 
 5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจ
สุขภาพ 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ 

- 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายของสถาน
บริการสุขภาพทาง
การแพทย์และการ
สาธารณสุข 
- การให้บริการทาง
การแพทย์และการ
สาธารณสุข 
แนวทางการเลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมตอบ
ค าถามและแสดงความ
คิดเห็น 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม ศึกษา
ค้นคว้าและสรุป 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนบาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ........................................................................................................... .... 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/1 เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
 
3. สาระส าคัญ 
 การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันยังพบว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งปัญหาที่มาจากผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการไม่
ถูกต้อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการไม่ถูกต้อง การไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งบริการ ตลอดจนการบริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขไม่เพียงพอกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ดังนั้นทางออกของ
ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้จึงควรมาจากการรับผิดชอบของบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับบริการควรมี
แนวทางในการปฏิบัติตนโดยรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อเจ็บป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ 
และควรศึกษาหาความรู้ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์การสาธารณสุขต่าง ๆ ที่ช่วยบริการด้านสุขภาพแก่
ชุมชน 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข (ต่อ) 
 1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
 2. การสาธารณสุขมูลฐาน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 2. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และการด าเนินการของการสาธารณสุขมูล
ฐานอย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข และการสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 4. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างถูกต้องได้ 
(P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและสรุป ตามที่ได้รับ
มอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมาให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข แลการสาธารณสุขมูลฐาน โดย
ใช้ภาพที่เก่ียวข้องประกอบการอธิบาย 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเขียนเล่าประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ก าหนดให้ดัง
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ ครู
ก าหนด 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3-4 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยอ่านบันทึกของตนเองหน้า
ชั้นเรียน จากนั้นครูให้ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
นักเรียนอาสาสมัครได้น าเสนอไปเพิ่มเติม 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปสอบถามผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนของตนเอง หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงในชุมชนของนักเรียน เกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนและโครงการ
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจแบบบันทึกลงในสมุด 
แล้วน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข และการสาธารณสุขมูลฐาน 
 2. ใบกิจกรรมที่ 11 เรื่อง เขียนเล่าประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ก าหนดให้ 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากการใช้บริการ
ทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข 
- การสาธารณสุขมูลฐาน 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม เขียน
เล่าประสบการณ์และแสดง
ความคิดเห็นจากค าถามที่
ก าหนดให้ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนบาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/1 เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
 
3. สาระส าคัญ 
 การให้บริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินโครงการในระบบ
หลักประกันคุณภาพถ้วนหน้าขึ้น เพ่ือให้บุคคลที่มีสิทธิในการที่จะเลือกหรือขอรับบริการจากสถานบริการได้รับ
บริการทางสุขภาพอย่างทั่วถึงและกว้างขวางขึ้น โดยมีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร แนะน าการให้บริการ และให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข (ต่อ) 
 - โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา และแนวทางการให้บริการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ (K) 
 2. อธิบายเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลักษณะสิทธิที่ได้รับ
บริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแนวทางในการขอรับบริการทางการแพทย์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างถูกต้องได้ (K) 
 3. อธิบายและระบุหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างถูกต้องได้ 
(K, P) 
 4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 5. สื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียนประมาณ 3-4 คน ออกมารายงานผลการสอบถามและบันทึกเกี่ยวกับการสาธารณสุข
มูลฐานของชุมชนที่นักเรียนแต่ละคนอาศัยอยู่และโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามที่ได้รับ
มอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมาให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติกิจกรรมที่นักเรียนออกมารายงานผลการ
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน และเรียนรู้เพ่ิมเติมล่วงหน้าในเรื่อง 
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยครูให้ค าแนะน าและความรู้ที่ถูกต้องเพ่ิมเติม 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันดูภาพหรืออ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรับบริการสุขภาพทางการแพทย์
และการสาธารณสุขในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครูเตรียมมาแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  - นักเรียนคิดว่าภาพหรือข่าวดังกล่าวมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
  - นักเรียนคิดว่าตนเองมีสิทธิรับบริการในโครงการดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
  - นักเรียนและบุคคลในครอบครัวเคยเข้ารับบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ในโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
  - นักเรียนคิดว่าการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวมีผลดีและผลเสียต่อนักเรียน ครอบครัว
และประเทศชาติอย่างไรบ้าง (ครูอาจใช้ค าถามอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพในการจัดการเรียนการสอนได้) 
 2. ครูให้ความรู้เรื่อง การใช้สถานบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในหัวข้อโครงการ
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบายดังรายละเอียดในหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดังรายละเอียด
ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 1. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดในกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด โดยครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขค าตอบ
ให้ถูกต้อง 
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปส ารวจอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านของตนเองว่ามีสิ่ง
ใดบ้างท่ีเป็นเทคโนโลยีสุขภาพ และบนทึกลงในสมุด แล้วมาน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพหรือข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้ารับบริการสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 2. ใบกิจกรรมที่ 12 เรื่อง ทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
ทบทวนความรู้ควบคู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนบาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .............................................................. .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ  เรื่อง เทคโนโลยีกับสุขภาพ 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ 
 
3. สาระส าคัญ 
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพเป็นการน าความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของงานทางด้านสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เทคโนโลยีเกี่ยวกับบริการสุขภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับข่าวสารสุขภาพ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 เทคโนโลยีกับสุขภาพ 
 1. ความหมายและความส าคัญ 
 2. เทคโนโลยีกับผลกระทบต่อสุขภาพ 
 3. แนวทางการป้องกันผลกระทบของเทคโนโลยีกับสุขภาพ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพและเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ (K) 
 2. อธิบายและเสนอแนะแนวทางการป้องกันผลกระทบของเทคโนโลยีกับสุขภาพอย่างถูกต้องได้ (K, 
P) 
 3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
สุขภาพ เทคโนโลยีกับผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางการป้องกันผลกระทบของเทคโนโลยีกับสุขภาพ
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 4. จ าแนกประเภทและวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากเทคโนโลยีอย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียนอาสาสมัครประมาณ 2-3 คน ออกมาน าเสนอผลการส ารวจอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้
ภายในบ้านของตนเองว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่าน
มาให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน และให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส ารวจที่เพ่ือนแต่ละคนออกมา
น าเสนอ โดยครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้นักเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีกับสุขภาพ ในหัวข้อ ความหมายและความส าคัญ โดยใช้ภาพที่
เกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาในหัวข้อที่ก าหนด โดยศึกษาเนื้อหาในหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 และใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับบริการสุขภาพ 
  กลุ่มท่ี 3 เรื่อง เทคโนโลยีเกี่ยวกับข่าวสารสุขภาพ 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน โดย
ครูให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
 4. ครูให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสุขภาพ ในหัวข้อ เทคโนโลยีกับผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางการ
ป้องกันผลกระทบของเทคโนโลยีกับสุขภาพ โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบการอธิบายดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจเพิ่มเติม 
  
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์และตอบค าถาม ดัง
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
  
 ขั้นการน าไปใช้ 
 1. นักเรียนอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์และตอบค าถาม 
โดยครูและเพ่ือนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 
 2. ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีกับสุขภาพ ที่ได้ศึกษาผ่านมาโดย
เขียนเป็นแผนที่ความคิดตามความเข้าใจของนักเรียนลงในสมุดบันทึก และน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประกอบค าการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีกับสุขภาพ 
 2. ใบกิจกรรมที่ 13 เรื่อง วิเคราะห์และตอบค าถาม 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสุขภาพ 
- เทคโนโลยีกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 
- แนวทางการป้องกัน
ผลกระทบของเทคโนโลยี
กับสุขภาพ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
วิเคราะห์และตอบค าถาม 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนบาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 

 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ .......................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/3 วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 
 
3. สาระส าคัญ 
 ปัจจุบันหากพิจารณาถึงวิทยาการด้านการแพทย์ของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า มีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วทั้งในภูมิภาคและในโลก ซึ่งจะเห็นได้จากมีการน าเสนอ
ผลงานในการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น ามาใช้ในการป้องกันบ าบัดรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกันบ าบัดรักษาโรคทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม หรือความก้าวหน้าในการน ารังสีและแสง
เลเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มาใช้ ดังนั้นการศึกษาใน
เรื่องความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขจะช่วยให้เข้าใจและมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งถือว่ามีส่วนส าคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคนเราเป็นอย่างมาก 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 1. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านอายุกรรม 
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 2. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม 
 3. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้รังสีและแสงเลเซอร์ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและระบุตัวอย่างความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้รังสีและแสงเลเซอร์อย่างถูกต้อง
ได้ (K) 
 2. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม ความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้รังสีและแสง
เลเซอร์ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 3. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้าน
ศัลยกรรม และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้รังสีและแสงเลเซอร์ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกต้องได้ 
(P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. นักเรียนอาสาสมัคร 3-4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการเขียนแผนที่ความคิด สรุป
ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีกับสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมาให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
จากนั้นให้เพื่อน ๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้องและค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตามประเด็นที่ก าหนดในเวลาที่ครูก าหนด 
โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนบาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ประกอบ 
  กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม 
  กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม 
  กลุ่มท่ี 3 เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้รังสีและแสงเลเซอร์ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุปผลการศึกษาค้นคว้าให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้น
เรียน และให้เพ่ือนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจเพ่ิมเติม 
 
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

1. ครูแสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอการสรุปผลการศึกษาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม 
 2. ครูให้ความรู้เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหัวข้อ ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม และความเจริญก้าวหน้าทาง
การแพทย์ในการใช้รังสีและแสงเลเซอร์ โดยใช้ภาพหรือสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมาประกอบการ
อธิบาย ดังรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 

 ขั้นการน าไปใช้ 
 ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวหรือบทความจากสื่อ ดังรายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียน โดยน ามาเสนอในคาบเรียน
ต่อไป 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพหรือสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้าน         
อายุรกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการใช้
รังสีและแสงเลเซอร์ 
 2. ใบกิจกรรมที่ 14 เรื่อง วิเคราะห์ข่าวหรือบทความจากสื่อ 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ด้าน        
อายุรกรรม 
- ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ด้าน
ศัลยกรรม 
- ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ในการใช้รังสี
และแสงเลเซอร์ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
วิเคราะห์ข่าวหรือบทความ
จากสื่อ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนบาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 

 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ 
เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 22101        รายวชิา  สุขศึกษา 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  1    เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ  
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/3 วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 
 
3. สาระส าคัญ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยในปัจจุบัน นอกเหนือจากเครื่องเอกซเรย์
และแสงเลเซอร์แล้ว ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก็มี
การพัฒนาเป็นอย่างมากและน ามาใช้อย่างได้ผล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ใน
การวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกและสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศไทยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข (ต่อ) 
 1. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์โดยน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มาใช้ 
 2. ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและระบุตัวอย่างความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย์มาใช้และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง
ถูกต้องได้ (K) 
 2. เข้าร่วมปฏิบัติกิจรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการน าเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มาใช้และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และ
สาธารณสุขร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 3. วิเคราะห์เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย์มาใช้และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผล
ต่อสุขภาพอย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวหรือบทความจากสื่อตามที่
ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา โดยให้เพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าว 
 2. ครูให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ิมเติม จากนั้นซักถามความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มาใช้และความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมายในคาบ
เรียนที่ผ่านมา 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหัวข้อ ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์โดยการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์มาใช้และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ใน
การวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวประกอบการอธิบาย 
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยหรือสนใจเพิ่มเติม 
 
 ขั้นฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ภาพและยกตัวอย่างตาม
ประเด็นที่ก าหนด ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
 
 ขั้นการน าไปใช้ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ภาพและยกตัวอย่างตามประเด็น
ที่ก าหนด ให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูเฉลยแนวค าตอบให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง
และแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้และค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
 ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่อง ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์โดยการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์มาใช้และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. ใบกิจกรรมที่ 15 เรื่อง วิเคราะห์ภาพและยกตัวอย่างตามประเด็นที่ก าหนด 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์โดยการน า
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์มาใช้ 
- ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ในการ
วิจัยค้นคว้าทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
วิเคราะห์ภาพและ
ยกตัวอย่างตามประเด็นที่
ก าหนด 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักเรียน 

• แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... 

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

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

                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 


