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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ      เรื่อง  โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระส าคัญ 
 โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่ เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ          
ไม่สามารถที่จะติดต่อไปยังผู้อ่ืนได้ โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
ซึ่งสาเหตุส าคัญของการเป็นโรคไม่ติดต่อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี  
 โรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้น ๆ โดยโรคมะเร็ง    
เต้านมพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์และผู้ที่เป็นโรคของเต้านมเรื้อรัง ผู้ที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมจะพบก้อนเนื้อแข็งอยู่ภายในเต้านม อาจมีน้ าเหลืองไหลออกมา นักเรียนจึงควรเรียนรู้และ
ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงปราศจากโรคมะเร็งตามแนวทางการป้องกันโรคที่ถูกต้อง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
  - ความหมายและความส าคัญของโรคไม่ติดต่อ 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ : โรคมะเร็งเต้านม 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของโรคไม่ติดต่อได้ (K) 
 2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนไทยได้ (K) 

3. เห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
4. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • ครูแจกตัวอย่างแผ่นพับเอกสารความรู้เรื่อง โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา หรือ
สื่อแผนภาพการเกิดโรคมะเร็ง (ครูเตรียมแผ่นพับหรือจัดท าแผนภาพมาล่วงหน้า) และถามค าถามนักเรียนดังนี้ 
  – นักเรียนมีความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งอย่างไรบ้าง 
  – โรคมะเร็งมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง ความหมายของโรคไม่ติดต่อ และความส าคัญของโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา

สุขภาพของคนไทย โดยน าเสนอตารางสถิติสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญของคนไทย และให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม โดยศึกษารายละเอียด    
ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด เสร็จ
แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องโรคมะเร็งเต้านม โดยศึกษากรณีศึกษา และตอบ
ค าถาม ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  
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  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนเล่นเกม แข่งตอบค ำถำม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน ดังมีวิธีการเล่นดังนี้ 
1) ก าหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดค าถามเก่ียวกับเรื่องโรคมะเร็งให้ได้จ านวนข้อมากท่ีสุด  
2) ครูให้สัญญาณเริ่มเล่นเกม โดยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถามค าถามท่ีกลุ่มตนเองตั้งให้ 

กลุ่มตรงข้ามคนใดคนหนึ่งตอบ (ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเป็นผู้ถามและผู้ตอบค าถาม)  
3) กลุ่มใดตอบได้ถูกตอ้งมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ให้กลุ่มที่แพ้ท าอะไรก็ได้ตามความต้องการ 

ของกลุ่มที่ชนะ 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และแนะน าให้แก่สมาชิก ใน
ครอบครัวตนเอง 
 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายและความส าคัญของโรคไม่ติดต่อ และมะเร็งเต้านม 
รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ และโรคมะเร็งเต้านม  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตารางสถิติสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญของคนไทย 

2. แผ่นพับเอกสารความรู้เรื่อง โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
3. ใบกิจกรรมที่ 31 เรื่อง วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ
ความหมายและความส าคัญ 
ของโรคไม่ติดต่อ และโรคมะเร็ง
เต้านม 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง  
  โรคมะเร็งเต้านม 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ       เรื่อง  โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102  รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระส าคัญ 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง โดยอาจมีการแตก ตีบหรือตันของ
หลอดเลือดแดงท าให้เนื้อสมองบางส่วนหยุดท างานจนท าให้ร่างกายเป็นอัมพาต นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันโรคดังกล่าวเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ป่วย และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ (K) 

2. เห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
3. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • ครูแสดงภาพลักษณะของหัวใจมนุษย์ ที่แสดงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (ภาพโปสเตอร์
แสดงลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ) และสุ่มตัวแทนนักเรียน 2 คนออกมาอธิบายการท างานของการ
ไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ ส่วนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ทดสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนหลังจากท่ีได้มอบหมายให้ไปอ่านเนื้อหาจากบทเรียนมาล่วงหน้าจากคาบเรียนที่ผ่านมา) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุปความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือด

สมอง โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทน
กลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เติมแผนผังเรื่องโรค เพ่ิมความเข้าใจ โดยสรุปสาเหตุ อาการ    
ข้อควรปฏิบัติ และการป้องกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
ม. 4–6 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าแนวทางการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหลอดเลือดสมองไปปฏิบัติ                 
ในชีวิตประจ าวัน และแนะน าให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งรวบรวม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคดังกล่าว  
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพโปสเตอร์แสดงลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ 
2. ใบกิจกรรมที่ 31 เรื่อง วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 
3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับโรค
หลอดเลือดสมอง 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง  
โรคหลอดเลือดสมอง 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – เติมแผนผังเรื่องโรค เพิ่ม 
   ความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ      เรื่อง  โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระส าคัญ 
 โรคอ้วนคือการที่ร่างกายมีน้ าหนักเกินกว่าน้ าหนักปกติร้อยละ 20 ขึ้นไป และเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคไม่ติดต่ออ่ืน ๆ ได้มากมาย สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ขาดการออกก าลังกาย 
พันธุกรรม และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคดังกล่าวเพ่ือการมีสุขภาพ  
ที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ : โรคอ้วน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ป่วย และการป้องกันโรคอ้วนได้ (K) 

2. เห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
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3. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเพ่ือทบทวนความรู้จากการเรียนในคาบเรียนที่ผ่านมา ดังนี้ 
 – สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง 
 – อาการของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไร 
 – แนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการใดบ้าง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายเรื่องความดันเลือด และการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง โดยน าเสนอ
ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุปความรู้โรคอ้วน โดยศึกษา
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผล
หน้าชั้นเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินความอ้วนของตนเอง โดยค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย    
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

  ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

 นักเรียนน าแนวทางการป้องกันโรคอ้วนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และแนะน าให้แก่สม าชิก          
ในครอบครัวตนเอง 
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   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง โรคอ้วน รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคดังกล่าว  

 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง 

2. ใบกิจกรรมที่ 33 เรื่อง ประเมินความอ้วนของตนเอง 
3. ใบกิจกรรมที่ 34 เรื่อง วางแผนการควบคุมน้ าหนัก 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
โรคอ้วน 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง 
โรคอ้วน 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – ประเมินความอ้วนของ 
  ตนเอง 
  – ศึกษาประวัติการเป็นโรค 
  ความดันโลหิตสูงของสมาชิก 
  ในครอบครัว  
  – วางแผนการควบคุมน้ าหนัก 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ  
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ  
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระส าคัญ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว หมายถึง การก าหนดแนวทางในการเลือก
รูปแบบการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพ่ือน ามาสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง และครอบครัวมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ         
ในปัจจุบัน เพราะการวางแผนช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้ปัญหาสุขภาพได้รับ
การแก้ไขและน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวคือการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง โดยการประเมินภาวะสุขภาพท าให้ได้ข้อบ่งชี้ถึง
สถานภาพทางสุขภาพที่เป็นอยู่และทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ต้องด าเนินการแก้ไข ดังนั้นนักเรียน
จึงควรเรียนรู้และท าความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัวต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 



21 
 

 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
  - ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
  - การประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของสุขภาพ  และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้ (K) 
    2. อธิบายการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ (K) 

3. เห็นความส าคัญของการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว (P) 

 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมศึกษำประวัติกำรเป็นโรคควำมดัน

โลหิตสูงของสมำชิกในครอบครัว และกิจกรรม วำงแผนกำรควบคุมน  ำหนัก จากที่ได้มอบหมายในคาบเรียน    
ที่ผ่านมา 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันให้ความหมายของค าว่า สุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว พร้อมกับเขียนสรุปความหมายของทั้งสองค าดังกล่าวลงสมุดบันทึก 

2. ครูให้ความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้นนักเรียน 
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แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุปความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขัน้ที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ อธิบายความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ   ดังรายละเอียด   
ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันท าแบบประเมินภาวะสุขภาพของครอบครัว  โดยน าแบบ
ประเมินเครื่องชี วัดคุณภำพชีวิตขององค์กำรอนำมัยโลกชุดย่อ ฉบับภำษำไทย ไปประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึ กษา 1      
ม.4–6  
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว และการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว  รวมทั้งรวบรวม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบประเมินสุขภาวะ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. ใบกิจกรรมที่ 35 เรื่อง อธิบายความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ    
3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
ความหมายและความส าคัญ ของ
สุขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง การประเมิน  
ภาวะสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – อธิบายความรู้เรื่องการ 
  ประเมินภาวะสุขภาพ 
  – ร่วมกันท าแบบประเมินภาวะ 
  สุขภาพของครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
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............................................................................................................................. ................................................. 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระส าคัญ 
 พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแล้วอาจน าไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
สุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน และเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมีความส าคัญท าให้ทราบถึงปัญหา
สุขภาพที่ควรด าเนินการแก้ไข และน าไปวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
 การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้ (K) 

2. เห็นความส าคัญของการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (P) 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • น าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม ดังนี้ 
 – พฤติกรรมเสี่ยงคืออะไร และมีพฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงบ้าง 
 – นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงใดบ้าง  
 – เพราะเหตุใดจึงต้องท าการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
        (ทอสอบความเข้าใจของนักเรียนหลังจากให้ไปศึกษาเรื่อง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ     
ของตนเองและครอบครัวมาล่วงหน้าจากการมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้น

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุปความรู้เรื่อง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง   
ต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

  • นักเรียนผลัดกันถามและตอบค าถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของสมาชิกครอบครัว 
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
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• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดชุมชน 

2. ใบกิจกรรมที่ 36  เรื่อง ร่วมกันประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง การประเมิน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑเ์ฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – ร่วมกันประเมินพฤติกรรม 
   เสี่ยงต่อสุขภาพของสมาชิก 
   ครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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ประสงค์  
 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระส าคัญ 
 การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว สามารถจัดท าได้โดยน าผลการประเมินภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมาวิเคราะห์  และด าเนินการจัดท าแผน โดย   
วางรูปแบบและวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันเพ่ือการมีสุขภาพที่ ดีต่อไป 
นักเรียนจึงควรเรียนรู้การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
 การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ (K) 



34 
 

2. เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
3. จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี (P) 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • ครูน าเสนอตัวอย่างการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของครู โดยจัดท าเป็นเอกสารแจกให้นักเรียนได้
ร่วมกันศึกษาและสอบถามสิ่งที่สงสัยในเวลาที่ครูก าหนด 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและสรุปเป็นแผนที่
ความคิด โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันอภิปรายเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ วิเครำะห์กรณีศึกษำและช่วยกันแก้ไขปัญหำ โดยศึกษา
กรณีศึกษาที่ก าหนดให้และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6    
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของครอบครัว โดยน าผลการประเมิน
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมาจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว ดังรายละเอียดในรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

1. นักเรียนสรุปเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวลงในสมุดบันทึกและ
รวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง  
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2. นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพื่อเป็นการประเมินความรู้ 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของครู 

2. ใบกิจกรรมที่ 37 เรื่อง เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของครอบครัว 
3. ใบกิจกรรมที่ 38 เรื่อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จ ากัด 

 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้หลังเรียนหน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจสุขภาพ 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ 
ของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดการจัดท าแผนพัฒนา 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – วิเคราะห์กรณีศึกษาและ 
  ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
   – เสนอแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาสุขภาพของครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
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ของนักเรียน ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4 ขึ้นไป 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย    เรื่อง  สวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง         
เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
3. สาระส าคัญ 
 สวัสดิภาพ หมายถึง ความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละวันเราอาจประสบกับภัยหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้า
มาอันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตได้ นักเรียนจึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัย 
ทั้งในเรื่องของการใช้ยาอย่างปลอดภัย การป้องกันภัยจากสารเสพติด และปัญหาความรุนแรงซึ่งหลักการใช้ยา
อย่างปลอดภัยนั้นผู้ใช้ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ยาตามค าสั่งของแพทย์ และใช้ยาตามค าแนะน าบนฉลากยา
อย่างเคร่งครัด 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
  คามหมายและความส าคัญของสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
  การใช้อย่างปลอดภัย 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิตได้ (K) 
    2. อธิบายวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยได้ (K) 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิตและการใช้ยาอย่างปลอดภัย (A) 
4. มีทักษะในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย (P) 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูน าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย แจกให้นักเรียนทุกคนเพ่ือทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐาน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
         2. ครูเฉลยค าตอบให้นักเรียนทราบและสุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรู้สึกที่ได้รับ
จากการท าแบบทดสอบ 

 3. ครูน าเสนอตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและตอบค าถาม ดังนี้ 
 – อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวันมีอะไรบ้าง 
 – สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุคืออะไร 
 – จากตัวอย่างข่าวที่น าเสนอ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแสดงบัตรค าต่อไปนี้ และให้นักเรียนเขียนความหมายลงในสมุดบันทึกตามเวลาที่ครูก าหนด 
 

  
  
 

สวัสดภิาพ ยา ยาสามญัประจ าบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ 
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   2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 5–6 คน ออกมาเฉลยความหมายของค าต่าง ๆ ที่น าเสนอจากบัตรค า และ
ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พร้อมกับอธิบายถึงความหมายและความส าคัญของสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
ยา และประเภทของยา 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน หมุนเวียนกันศึกษาตัวอย่างยาชนิดต่าง ๆ 8–10 ชนิด         
(ยาสามัญประจ าบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ าด า ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ าแดง ผงน้ าเกลือแร่    
คาลาไมน์โลชั่น ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษที่ครูเตรียมมาล่วงหน้า) ที่ครูแจกให้ โดยศึกษาชื่อสามัญ
ของยา สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวังของยา โดยใช้เวลาศึกษาตามท่ีครูก าหนด 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของการศึกษา 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างแผนที่ความคิดสรุปความรู้เรื่อง อันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อ
ควรปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้ยา และค าแนะน าในการใช้ยาตามฉลาก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน  
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียนครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง กรณีศึกษำเรื่องข้อปฏิบัติในกำรใช้ยำ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาที่
ก าหนดให้และตอบค าถาม และกิจกรรมเรื่อง วิเครำะห์ข่ำวเกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรใช้ยำ ดังรายละเอียดใน 
แบบฝึกทักษะ  รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าแนวทางการใช้ยาอย่างปลอดภัยไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และแนะน าให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความส าคัญของสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต และการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน  

     2. บัตรค า ได้แก่ สวัสดิภาพ ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ 
     3. ตัวอย่างยาสามัญประจ าบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ าด า ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ าแดง ผง
น้ าเกลือแร่ คาลาไมน์โลชั่น ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ 
     4. ใบกิจกรรมที่ 39 เรื่อง เรียงความเรื่องสวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
     5. ใบกิจกรรมที่ 40 เรื่อง กรณีศึกษาเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ยา 
     6. ใบกิจกรรมที่ 41 เรื่อง วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา    
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     7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

8. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้พ้ืนฐานหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย 
 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

- 

ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
ความหมายและความส าคัญ ของ
สวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต และ
การใช้ยาอย่างปลอดภัย 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 
 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่ 
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการ 
ใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ 

เบื้องต้นในการใช้ยา และ 

ค าแนะน าในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – เรียงความเรื่องสวัสดิภาพ 
กับการด ารงชีวิต 

   – กรณีศึกษาเรื่องข้อปฏิบัติใน
การใช้ยา   
   – วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับ
อันตรายจากการใช้ยา 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย      เรื่อง  สวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง        
เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
3. สาระส าคัญ 
 สารเสพติดเป็นปัญหาสังคม เพราะการติดสารเสพติดจะท าให้ผู้เสพมีความเสื่อมโทรมทางร่างกายและ
จิตใจ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่วนปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในสังคมปัจจุบัน เกิดจากการท าร้ายทางร่างกายและจิตใจ การคุกคามทางเพศและการทอดทิ้ง
เด็ก นักเรียนจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันภัยจากสารเสพติดและ
ความรุนแรงในเด็ก ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สวัสดิภาพกับการด ารงชีวิต 
  - ภัยจากสารเสพติด 
  - ปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของสารเสพติดและความรุนแรงในเด็กได้ (K) 
    2. อธิบายภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็กได้ (K) 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็ก (A) 
4. มีทักษะในการปฏิเสธสารเสพติด และทักษะการสื่อสารเพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงในเด็ก    

อย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเพ่ือทบทวนความรู้จากการเรียนในคาบเรียนที่ผ่านมาดังนี้ สวัสดิภาพ
กับการด ารงชีวิตมีความหมายและความส าคัญอย่างไร ยาแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง หลักการใช้ยาให้
ปลอดภัยมีอะไรบ้าง 
 2. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เล่นเกม ประลองควำมเข้ำใจ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนหมุนเวียนกัน
ออกมาเขียนชื่อของสารเสพติดที่ตนเองรู้จักมาให้ได้มากที่สุด กลุ่มใดเขียนได้มากท่ีสุดในเวลาที่ครูก าหนดถือว่า
เป็นกลุ่มที่ชนะ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนอ่านเรื่อง ความหมายและประเภทของสารเสพติด โดยศึกษารายละเอียด    
ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วช่วยกันเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 

 2. ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่อง ความหมายและประเภทของสารเสพติด พร้อมกับเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 
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 3. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด โดยระดมสมอง
วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดโดยใช้ผังก้างปลา 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ชนิดของสารเสพติด แนวทางในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติดและสถานบริการที่ให้การบ าบัดผู้เสพสารเสพติด โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทน
กลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน 

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ใน
หัวข้อความหมายและประเภทของความรุนแรงในเด็ก สาเหตุการเกิดความรุนแรงในเด็ก ผลกระทบต่อเด็กที่
ถูกกระท ารุนแรง และแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
รายงานผลหน้าชั้นเรียน 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง แผนผังควำมเข้ำใจในเรื่อง ภัยจำกสำรเสพติด โดยเติมแผนผังเรื่องภัย
จากสารเสพติดที่ก าหนดให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และกิจกรรมเรื่อง รวบรวมข่ำวปัญหำควำมรุนแรงในเด็ก โดย
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กมาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไข ดังรายละเอียดในแบบ
ฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าแนวทางการป้องกันสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็กไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
และแนะน าให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็ก รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกมประลองความเข้าใจ 

    2. ใบกิจกรรมเรื่อง สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด 
    3. สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน และอินเทอร์เน็ต 
    4. ใบกิจกรรมที่ 42  เรื่อง แผนผังความเข้าใจในเรื่อง ภัยจากสารเสพติด 
     5. ใบกิจกรรมที่ 43  เรื่อง รวบรวมข่าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก 

     6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
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    7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ ภัย
จากสารเสพติด และปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง ชนิดของสารเสพ

ติด แนวทางการป้องกันตนเอง

จากสารเสพติด และปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการใช้
ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ

เบื้องต้นในการใช้ยา และแนะน า

ในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – แผนผังความเข้าใจเรื่อง   
ภัย จากสารเสพติด 
  – รวบรวมข่าวปัญหาความ 
รุนแรงในเด็ก 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม

เรื่อง สาเหตุของการติดสารเสพ
ติด 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ 
ในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย      เรื่อง  ความปลอดภัยในการเดินทาง 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
3. สาระส าคัญ 
 ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยหรือพ้นจากภัยอันตราย จากอุบัติเหตุและความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ ในชีวิต มีความส าคัญเพราะปัญหาความไม่ปลอดภัยมีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล เพราะเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ 
 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเกิดได้จาก 3 สาเหตุส าคัญ ได้แก่ ตัวบุคคล ยานพาหนะ 
และสภาวะแวดล้อม ซึ่งการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางบก การเดินทางทางน้ า และการโดยสาร
เครื่องบิน 
 หากผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎการจราจรและการปรับปรุงดูแลสภาพยานพาหนะ
ให้อยู่ในสภาพที่ดี และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการจราจรทาง จะช่วยให้การเดินทางไม่เกิดอุบัติเหตุ
และเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความปลอดภัยในการเดินทาง 
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  - ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง 
  - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ า 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการ โดยสารเครื่องบิน 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทางได้ (K) 
    2. บอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ (K) 
 3. อธิบายแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ าและการโดยสารเครื่องบินได้ (K) 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง (A) 
5. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการเดินทางอย่างสม่ าเสมอ (P) 

 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. สุ่มตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ออกมาเล่าเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองว่ามีวิธีการเดินทาง
อย่างไร และเคยประสบกับอุบัติเหตุหรือไม่  
 2. ครูน าเสนอภาพการจราจรทางบก อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก อุบัติเหตุการจราจรทางน้ าและ
อุบัติเหตุการโดยสารเครื่องบิน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง โดยศึกษา
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 
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และจับคู่กับเพ่ือนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำง ตามรายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ครูแจกให้แล้วระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางร่วมกันโดยใช้ผัง
ก้างปลา 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
                    กลุ่มที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก :แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการโดยสารรถยนต์และการเดินเท้า 
                    กลุ่มที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก:แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการโดยสารรถไฟและรถไฟฟ้า 
                    กลุ่มท่ี 3  เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบกที่ควรทราบ 
                    กลุ่มที่ 4  เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ าและ  ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุการสารเครื่องบิน 

โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6ในเวลาที่
ก าหนด แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน ครูสรุปสิ่งที่
นักเรียนปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่ผลัดกันตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ในแต่ละด้านท่ีศึกษามา 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และแนะน าให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจากการเดินทาง และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. เกมประลองความเข้าใจ 

2. ใบกิจกรรมเรื่อง สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด 
3. สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน และอินเทอร์เน็ต 
4. ใบกิจกรรมที่ 42  เรื่อง แผนผังความเข้าใจในเรื่อง ภัยจากสารเสพติด 
5. ใบกิจกรรมที่ 43  เรื่อง รวบรวมข่าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
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6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
ความหมายและความส าคัญของ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การเดินทาง ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร
ทางน้ าและความปลอดภัยจาก
การโดยสารเครื่องบิน 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการอภิปรายเรื่อง 
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการใช้
ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ

เบื้องต้นในการใช้ยา และ

ค าแนะน าในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก  

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ปฏิบัติกิจกรรม 

    – ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับสถิติ

อุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำงบก 
    – วิเคราะห์ภาพการเดินทาง
ทางน้ าและตอบค าถาม 
    – แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสรุปความเข้าใจ 

ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม

เรื่อง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการเดินทาง 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุ 
ในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย     เรื่อง  กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 ม 4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
3. สาระส าคัญ 
 ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมที่มีแนวคิดหรือจิตส านึกร่วมกันมารวมตัวกันในลักษณะหุ้นส่วนใน
การกระท ากิจกรรมบางอย่างที่มีผลต่อสังคมโดยรวม การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจะประสบผลส าเร็จ
ได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชนหรือต้องเกิดจากกระบวนการทางประชาสังคม ซึ่ งองค์ประกอบ
ของกระบวนการทางประชาสังคมมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจว่าควรท าอะไร และท าอย่างไร 2) ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามการตัดสินใจ
นั้น และ 3) ประชาชนพึงได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมนั้น บทบาทของประชาสังคมในด้านการส่งเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เช่น การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายในชุมชน สร้างความตระหนักในด้าน
ความปลอดภัยในชุมชน นักเรียนในฐานะที่เป็นประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชา
สังคมเพ่ือการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
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 กระบวนการทางประชมสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน 
  - ความหมายและความส าคัญของกระบวนการทางประชาสังคม 
  - องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม 
  - กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคมได้ (K) 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน (A) 
3. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน   

ของตนเองได้อย่างสม่ าเสมอ (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • นักเรียนตอบค าถามเพ่ือทบทวนความรู้เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ า และ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการโดยสารเครื่องบิน ดังนี้ 
  – คนขับเรือโดยสารจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ า 
  – ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรขณะโดยสารเรือโดยสารและเครื่องบินโดยสาร จึงจะเกิด
ความปลอดภัย 
  – เพราะเหตุใดจึงต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะและสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ความหมายและความส าคัญของกระบวนการ
ทางประชาสังคม และองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม  ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และร่วมกันสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
รายงานผลหน้าชั้นเรียน    
       2. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ระดมสมองร่วมกันอภิปรำย โดยระดมสมองอภิปรายเรื่อง
กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดังรายละเอียดใน แบบฝึกทักษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
 3. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพ่ิมเติมเรื่อง ความหมายและความส าคัญ
ของกระบวนการทางประชาสังคม องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม  และกระบวนการทาง
ประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
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   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ศึกษำสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงและตอบค ำถำม โดยวิเคราะห์สถานการณ์

ตัวอย่างและตอบค าถาม ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าความรู้เรื่อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชนไปแนะน าให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที่ 47 เรื่อง ระดมสมองร่วมกันอภิปราย 

2. ใบกิจกรรมที่ 48 เรื่อง ศึกษาสถานการณ์ตัวอย่างและตอบค าถาม 
3. ใบกิจกรรมที่ 49 เรื่อง ส ารวจความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือในชุมชน 

4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
ความหมายและความส าคัญของ
กระบวนการทางประชาสังคม
องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม และ

กระบวนการทางประชาสังคมกับ

การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการอภิปรายเรื่อง
กระบวนการทางประชาสังคมกับ

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง ความหมายและ
ความส าคัญของกระบวนการ  
ทางประชาสังคม และ
องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก  

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – ระดมสมองร่วมกนัอภิปราย 
   – ศึกษาสถานการณ์ตัวอย่าง 
และตอบค าถาม 
   – ส ารวจความคิดเห็นเรื่อง 
ความร่วมมือในชุมชน 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  1  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง 
 
3. สาระส าคัญ 
 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ หมายถึง การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บหยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นโดยการช่วยหายใจและการกระตุ้นหัวใจภายนอก การช่วยฟ้ืนคืนชีพจึงมีความส าคัญต่อชีวิต
ของผู้บาดเจ็บ เพราะถ้าผู้ช่วยเหลือท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บได้ทันเวลาก็จะท าให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต ไม่
พิการหรือทุพพลภาพได้ และสิ่งที่ส าคัญในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บก็คือการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บด้วยวิธีการที่ถูกต้อง นักเรียนจึงต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพในประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ 
  - อธิบายความหมายและความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ 
  - ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 
 



71 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพได้ (K) 

2. อธิบายการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บได้ (K) 
3. สนใจเรียนรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพได้ตามค าแนะน า (P) 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 1. สุ่มตัวแทนนักเรียน 1–2 คน ออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ส ารวจความคิดเห็น
เรื่องความร่วมมือในชุมชน จากที่ได้มอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา 

 2. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพ หรือแสดงภาพการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บ ให้นักเรียน
พิจารณาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเวลาที่ครูก าหนดในประเด็นต่อไปนี้ 
 – เรื่องราวจากวีดิทัศน์หรือภาพได้บ่งบอกอะไรบ้าง 
 – นักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีความยากหรือง่ายอย่างไร 
 – นักเรียนอยากเป็นผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 – ถ้าไม่มีการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บจะเป็นอย่างไร 
 (ครูอาจก าหนดประเด็นการแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง ความหมายและความส าคัญของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ดังรายละเอียดในหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  และเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 
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       2. ครูให้ความรู้เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บและสาธิตการตรวจจับชีพจรบริเวณข้อมือ
และการตรวจนับอัตราการหายใจ โดยเลือกตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาร่วมการสาธิตด้วย ส่วนนักเรียนคน
อ่ืน ๆ ในชั้นเรียนจับคู่กันและปฏิบัติตามการสาธิตของครู 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง  เรียนแล้วลองทบทวนควำมเข้ำใจ 
โดยสรุปความหมายและความส าคัญของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ จับคู่กับเพ่ือนผลัดกันฝึกจับชีพจรที่บริเวณข้อมือ 
และเขียนแผนผังขั้นตอนการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  
      4. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพ่ิมเติมเรื่อง ความหมายและความส าคัญ
ของการช่วยฟื้นคืนชีพ  และการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนผลัดกันตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บ และสรุปโดยสร้างเป็นแผนที่ความคิด 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าความรู้เรื่องการตรวจจับชีพจรบริเวณข้อมือไปฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม และแนะน าให้แก่
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
   ขัน้ที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความส าคัญของการช่วยฟ้ืนคืนชีพและการประเมินสถานการณ์
การบาดเจ็บ รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บ 

2. นาฬิกาจับเวลา ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจจับชีพจร 
3. ใบกิจกรรมที่ 50 เรื่อง เรียนแล้วลองทบทวนความเข้าใจ 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 

5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

6. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ
ความหมายและความส าคัญของ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการ
ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่
ความคิดเรื่อง การประเมิน
สถานการณ์การบาดเจ็บ  

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ปฏิบัติกิจกรรม เรียนแล้วลอง

ทบทวนความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม

เรื่อง การประเมินสถานการณ์
การบาดเจ็บ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
3. สาระส าคัญ 
 หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของ
สถานที่เกิดเหตุเป็นอันดับแรก มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ มีสติรอบคอบและไม่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
โดยไม่จ าเป็น และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงของอันตราย  
 การหยุดหายใจเป็นภาวะที่อากาศไม่สามารถผ่านเข้าและออกจากร่างกายได้ ท าให้กลไกการหายใจ
หยุดชะงัก ผู้ช่วยเหลือจึงต้องท าการช่วยหายใจผู้บาดเจ็บที่มีภาวะของการหยุดหายใจโดยวิธีการเป่าลมเข้าทาง
ปากหรือจมูก แต่การช่วยเหลือจะได้ผลนั้นจะต้องผ่านการฝึกทักษะการช่วยหายใจด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และ   
มีความช านาญแล้วเท่านั้น นักเรียนจึงควรได้เรียนรู้และฝึกทักษะดังกล่าวเพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินให้พ้นจากอันตรายได้ 

การหยุดท างานของหัวใจเป็นการที่หัวใจหยุดบีบตัวหรือหยุดเต้น ผู้บาดเจ็บจะมีอาการจับชีพจรไม่ได้ 
หยุดหายใจ หรือรูม่านตาขยาย สาเหตุของการหยุดท างานของหัวใจเกิดจากร่างกายเสียเลือดมาก การใช้ยาเกิน
ขนาด หรืออาการช็อกด้วยไฟฟ้าดูด ผู้บาดเจ็บที่หัวใจหยุดเต้นสามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพได้โดยการกระตุ้นหัวใจ
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ภายนอก นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยการกระตุ้นหัวใจภายนอกเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ (ต่อ) 
  - หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน : การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ 
การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ (K) 

2. อธิบายสาเหตุและอาการท่ีแสดงถึงภาวะการหยุดหายใจและการหยุดท างานของหัวใจได้ (K) 
3. อธิบายหลักปฏิบัติในการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้น

หัวใจภายนอกได้ (K) 
4. สนใจเรียนรู้เรื่องการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจ

ภายนอก (A) 
5. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องหลักปฏิบัติในการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดท างานของ

หัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอกได้ตามค าแนะน า (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที ่1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • นักเรียนตอบค าถามเพ่ือทบทวนความรู้เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ดังนี้ 
 – ผู้ช่วยเหลือต้องประเมินสภาพผู้บาดเจ็บโดยพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง 
 – สถานที่เกิดเหตุสามารถบ่งบอกลักษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บได้อย่างไร 
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 – ผู้ช่วยเหลือสามารถตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บเพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง (ครูอาจก าหนดประเด็น
ค าถามอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง 
ตรวจสอบข้อควำม ทบทวนควำมเข้ำใจ ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6  
       2. ครูให้ความรู้เรื่อง การหยุดหายใจ  การช่วยหายใจ การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกโดยใช้ภาพประกอบการอธิบาย หรือแสดงการสาธิตด้วยหุ่นแอนนี่  
 3. . แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยให้แต่ละกลุ่ม
เลือกศึกษาวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ ในเด็ก และในเด็กทารก กลุ่มละ 1 เรื่อ ง ดังรายละเอียดใน 
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
 4. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพ่ิมเติม  
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

1. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนผลัดกันตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับการช่วยหายใจ หรือผลัดกันฝึก
ปฏิบัติการช่วยหายใจด้วยวิธีการเป่าลมเข้าทางปากโดยใช้หุ่นแอนนี่ตามแบบการสาธิตของครู 

2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาแสดงวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ ในเด็ก และในเด็ก
ทารกตามทีศ่ึกษาโดยครูให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าความรู้เรื่อง การช่วยหายใจการช่วยหายใจ การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้น
หัวใจภายนอกไปแนะน าให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน: การหยุดหายใจ การช่วย
หายใจ และการหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้น หัวใจภายนอกรวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องการช่วยหายใจ และหุ่นแอนนี่  
     2. ใบกิจกรรมที่ 51 เรื่อง ตรวจสอบข้อความ ทบทวนความเข้าใจ 
     3. ใบกิจกรรมที่ 52 เรื่อง แผนที่ความคิดเรื่องการหยุดหายใจ 

      4. ใบกิจกรรมที่ 53 เรื่อง พิจารณาภาพ อธิบายการช่วยหายใจ 

      5. ใบกิจกรรมที่ 54 เรื่อง ข้ันตอนวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ 
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      6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้บาดเจ็บ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การหยุด
หายใจ การช่วยหายใจ การหยุด
ท างานของหัวใจ และการกระตุ้น
หัวใจภายนอก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

  – ตรวจสอบข้อความ ทบทวน
ความเข้าใจ 

– แผนที่ความคิดเรื่องการหยุด
หายใจ 

  – พิจารณาภาพ อธิบายการ
ช่วยหายใจ  
  – ขั้นตอนวิธีการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกในผู้ใหญ่ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม

เรื่อง สาเหตุของการหยุดหายใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
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ของนักเรียน 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
3. สาระส าคัญ 
 การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอกเป็นวิธีการช่วยผู้บาดเจ็บ
หัวใจหยุดเต้นให้สามารถมีชีวิตรอดได้ โดยผู้ช่วยเหลือจะต้องเข้าใจขั้ นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และฝึก
ปฏิบัติจนเกิดความช านาญ นักเรียนจึงต้องเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับการ
กระตุ้นหัวใจภายนอกอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับนั้นมาช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หรือน า
ความรู้นั้นไปศึกษาต่อในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ (ต่อ) 
  - หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน : การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ 
การหยุดท างานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1. อธิบายวิธีการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับกระตุ้นหัวใจภายนอกได้ (K) 
2. สนใจเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก (A) 
3. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก

ได้ตามค าแนะน า (P) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: น าเข้าสู่บทเรียน 

 • ทบทวนความรู้เรื่องวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ โดยให้นักเรียนฝึกวางมือบนต าแหน่ง      
ที่ถูกต้องในการกระตุ้นหัวใจภายนอกกับหุ่นแอนนี่ (ถ้าไม่มีหุ่นแอนนี่ให้นักเรียนเขียนอธิบายลงในสมุดบันทึก 
หรือจับคู่กับเพื่อนผลัดกันอธิบายแทน) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจ

สลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปเป็นแผนที่ความคิด  
 2. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาท่ีหน้าชั้นเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
       3. ครูสาธิตการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยใช้หุ่นแอนนี่ 
(กรณีมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน) และเลือกตัวแทนนักเรียน 1 คนออกมาร่วมสาธิตกับครู (กรณีเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 2 
คน) ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ดูการสาธิตของครูและซักถามข้อสงสัย 
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 คน ผลัดกันฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกตามแบบการสาธิตของครูโดยฝึกกับหุ่นแอนนี่ และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ก าหนดให้ 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
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 • นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอการฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้น
หัวใจภายนอกที่หน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ได้วิจารณ์และให้คะแนนความถูกต้อง 
   ขั้นที่ 4: การน าไปใช้ 

• นักเรียนน าความรู้เรื่อง การช่วยหายใจกับการกระตุ้นหัวใจภายนอกไปแนะน าให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเองทราบและสามารถปฏิบัติตามได้ 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

1. นักเรียนสรุปเรื่อง การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
รวมทั้งรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  

2. นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้หลังการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพ่ือเป็นการประเมิน
ความรู้ 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1. หุ่นแอนนี่  
     2. ใบกิจกรรมที่ 55  เรื่อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 

     3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 

     4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จ ากัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้หลังการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิต
ปลอดภัย 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ซักถามและสอบถามเก่ียวกับ 
การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วย
หายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนที่ 
ความคิดเรื่อง การปฏิบัติการกู้
ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับ
การกระตุ้นหัวใจภายนอก 

แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนที่
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ 
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องของการ

ปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนความรู้ 

ควบคู่ความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


