
 

 
แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

รายวชิา สุขศึกษา 1 
รหัสวิชา พ 21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
อาจารย์ผู้สอน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

  



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
รหัสวชิา พ21101  ช่ือรายวชิา สุขศึกษา 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนที ่1   
ช่ือหน่วยการเรียนรู้  ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวยัรุ่น   
แผนการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวยัรุ่น  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 

           

 พ 1.1  ม.1/1 อธิบายความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
                              การเจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น 

ม.1/2 อธิบายวธีิดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างานตามปกติ 
 
 

 การท างานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ    มีความส าคญัและส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
และพฒันาการของวยัรุ่น   การดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างานตามปกติจะเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีสมวยั 
 
 

1.  ความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต   
   และพฒันาการของวยัรุ่น 

2. วธีิดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างานตามปกติ 
 
 
 1. อธิบายความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต  
และพฒันาการของวยัรุ่น  
 2. บอกวธีิดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อใหท้  างานตามปกติ 
 
      6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 4. ความสามารถในการส่ือสาร 
7.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 

3. สาระส าคัญ 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 

 



 

• นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

 การท างานและหน้าทีข่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  

วธีิสอนแบบวทิยาศาสตร์ เวลา  4  ช่ัวโมง 

  
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัการท างานของระบบประสาท    

              2. ใหน้กัเรียนตั้งสมมติฐาน โดยครูคอยเสนอแนะการตั้งสมมติฐานท่ีสามารถหาแนวทางในการ            
ตอบได ้  

3.  นกัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัระบบประสาทส่วนกลาง  และระบบประสาทส่วนปลาย 
  จากหนงัสือเรียน   

 4. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เร่ือง  โครงสร้างของระบบประสาท 
5. นกัเรียนแบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม ตามความสมคัรใจ  แลว้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาและสรุป

โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบประสาท 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้   แลว้ท าใบงานท่ี 1.2  เร่ือง  ส่วนประกอบต่างๆ  และ 

 หนา้ท่ีของสมอง    
7. ครูน ารูปภาพเด็กท่ีแคระแกร็น  และเด็กท่ีมีการเจริญเติบโตตามปกติซ่ึงอยูใ่นวยัเดียวกนัมา

ใหน้กัเรียนดู  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างของเด็ก ทั้ง 2 คน 
8. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหน้กัเรียนทราบวา่    การท่ีเด็กมีการเจริญเติบโตผดิปกติ  หรือมีอาการ             

แคระแกร็นเกิดจากการขาดโกรทฮอร์โมนซ่ึงจะท าใหต้วัเต้ียเล็ก  แต่ร่างกายจะสมส่วน 
9. ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัระบบต่อมไร้ท่อ  (Endocrine  System)  จากหนงัสือเรียน      

แลว้ใหน้กัเรียนจบัสลากหมายเลขเพื่อแบ่งกลุ่ม  และใหน้กัเรียนท่ีมีหมายเลขเดียวกนั
รวมกลุ่มกนัศึกษาคน้ควา้และอภิปรายเพื่อสรุปความรู้   

10. ใหแ้ต่ละกลุ่มตั้งค  าถามเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนตอบ  กลุ่มละ 3 ค าถาม  โดยครูใหห้ลกัเกณฑ์
คร่าวๆ ในการตั้งค  าถามท่ีท าใหเ้กิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

11. ใหน้กัเรียนน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาเป็นพื้นฐานการวเิคราะห์เก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
ระบบต่อมไร้ท่อท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

12. ครูตั้งประเด็นค าถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเขา้ใจ   
13. ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของค าตอบท่ีมีความบกพร่องใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 

กจิกรรมที ่1 



 ความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  

วธีิสอนแบบกระบวนการคิดวเิคราะห์ เวลา  2  ช่ัวโมง 

 
1.    ใหน้กัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบประสาท และระบบต่อมไร้

ท่อ      เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเขา้ใจ 
2. ครูถามนกัเรียนวา่  ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีผลต่อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของนกัเรียนอยา่งไร    
3. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทราบเบ้ืองตน้วา่  ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  เป็นระบบอวยัวะ

ภายในร่างกายท่ีมีความส าคญัต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพฒันาการของคนเรา   
4. ครูใหน้กัเรียนดูภาพจากเอกสารประกอบการสอน เร่ือง อวยัวะภายในของระบบต่อมไร้ท่อ  

แลว้ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในภาพ 
5. ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ท่ีมีผล

ต่อสุขภาพ    การเจริญเติบโต   และพฒันาการของวยัรุ่น  จากหนงัสือเรียน   
6. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นกบัค ากล่าวท่ีวา่   
 
   
 
 
7.   นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอภิปราย  หรือการแสดงความคิดเห็น    แลว้ครูช้ีแจงใหน้กัเรียน

เห็นความสัมพนัธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
8. ใหน้กัเรียนสรุปความส าคญัของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ           

การเจริญเติบโต  และพฒันาการของวยัรุ่นในดา้นต่างๆ  
9.    ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อวยัรุ่น 
10.  ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าบนัทึกรายงานพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อสร้างสมรรถภาพ 

และด ารงประสิทธิภาพในการท างานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

   นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
 
 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่2 

 สุขภาพจิตทีด่ีย่อมอยู่ในสุขภาพกายทีแ่ข็งแรง  สมบูรณ์ 

( Good mental health is in perfect health bodies) 



8.1 ส่ือการเรียนรู้ 
 1. หนงัสือเรียน   สุขศึกษา  ม. 1 
 2. รูปภาพเด็ก 
 3. สลาก 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. ใบงาน 

8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1.     หอ้งสมุด 
2.     หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ      
3.     เอกสาร/แผน่พบัของกระทรวงสาธารณสุข 

  



 


