
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 1.1 ม 3/1 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา
แต่ละช่วงของชวีติ 
 
3. สาระส าคญั 
 การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของวัยรุ่น ลักษณะการ
เจรญิเติบโตทางร่างกายและพฒันาการของมนุษย์ในแต่ละวยั จะช่วยให้นักเรยีนเข้าใจและตระหนัก      
ในความส าคญัต่อเรือ่งดงักล่าว ซึง่จะน าไปสู่การจดัการและพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองและบุคคลอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษยแ์ต่ละวยั 
  - ลกัษณะของพฒันาการและการแบ่งช่วงวยัของมนุษย ์
  - วยัทารก 
  - วยัเดก็ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. อธบิายเกีย่วกบัขอ้ตกลงและแนวทางในการศกึษาวชิาสุขศกึษาและพลศกึษาได ้(K) 

2. อธบิายลกัษณะของพฒันาการและการแบ่งช่วงวยัของมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
3. อธิบายลกัษณะการเจรญิเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของวยัทารกและวยัเด็กอย่าง

ถูกตอ้ง ได ้(K) 
 4. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งลกัษณะของพฒันาการและการแบ่งช่วงวยัของมนุษย ์

ดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
5. ระบุแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการศึกษา ในรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษาทัง้ในท้องถิ่นและ

ชุมชนได ้(P) 
6. ใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มลูประกอบการเรยีนรูไ้ด ้(P) 

 
6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้เตรียมก่อนน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครแูละนกัเรยีนสนทนาท าความรูจ้กักนั จากนัน้ใหน้ักเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

การศกึษาในวชิาสุขศกึษาและพลศกึษา เพื่อเป็นการส ารวจและปรบัเปลีย่นทศันคตขิองนักเรยีนทีม่ต่ีอ
วชิาดงักล่าว 

2. นกัเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน รว่มกนัศกึษาใบความรูท้ีค่รแูจกให ้ประกอบดว้ย 
 ใบความรูท้ี ่1 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

และ   
 ใบความรูท้ี่ 2 การจดัแบ่งหน่วยการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล ตลอดจนเกณฑ์การ

ตดัสนิผลการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
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3. นักเรยีนรว่มกนัสรุปผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาใบความรูล้งในใบงานที ่1 เรื่อง สาระ มาตรฐาน 
และหน่วยการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสินกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและ       
พลศกึษา โดยครอูธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 เรยีนรู้ตัวเรา แจกให้นักเรยีน    

ทุกคน เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
2. ครูเฉลยค าตอบให้นักเรยีนทราบและสุ่มนักเรยีนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรู้สึก        

ทีไ่ดร้บัจากการท าแบบทดสอบ 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวยั โดยใช้ภาพแสดง

ลกัษณะการแบ่งช่วงวยัชวีติของมนุษยป์ระกอบค าอธบิาย 
2. ครูให้ความรู้เสรมิอาเซียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่กระทรวงศึกษาธกิารได้จดัท าโครงการการ

เรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้มของเดก็ไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 
ได้แก่ โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีน (Spirit of ASEAN) โดยให้โรงเรยีนในสงักดัจดัตัง้ศูนย์การ
เรยีนรูอ้าเซยีนขึน้เป็นโรงเรยีนแมแ่บบเริม่ต้น 68 โรง และขยายไปยงัโรงเรยีนเครอืข่ายอกีมากกว่า 500 
โรง เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซยีนมากขึน้ 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
• ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มปฏบิตักิจิกรรม การศกึษาค้นควา้และอภปิรายสรุป โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ใหแ้ต่ละกลุ่มรวมกนัศกึษาและน าผลสรปุออกมาอภปิรายหน้าชัน้เรยีน 
กลุ่มที ่1 เรือ่ง วยัทารก: ลกัษณะการเจรญิเตบิโตและลกัษณะพฒันาการของวยัทารก 
กลุ่มที ่2 เรือ่ง วยัเดก็: ลกัษณะการเจรญิเตบิโตและลกัษณะพฒันาการของวยัเดก็ 
ตามทีร่ะบุในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 โดยใชเ้วลา

ตามทีค่รกู าหนด 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
 • นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนั ออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการศกึษาคน้ควา้   และ

อภปิรายสรปุ หน้าชัน้เรยีน โดยครอูธบิายและใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีนทราบเพิม่เตมิ  
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ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครูและนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลที่ได้รบัจากการปฏบิตักิิจกรรมร่วมกนั แล้วให้นักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ  
 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
2. ใบความรูท้ี ่1 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  
3. ใบความรูท้ี ่2 การจดัแบ่งหน่วยการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสนิ

ผลการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
4. ใบงานที ่1 สาระ มาตรฐาน หน่วยการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล และเกณฑก์ารตดัสนิ กลุ่ม

สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
        5. ใบกจิกรรมที ่1 เรือ่ง การศกึษาคน้ควา้และอภปิรายสรปุ 
        6. ใบกจิกรรมที ่2 เรือ่ง การจดัท าสมดุภาพแสดงพฒันาการของวยัทารก 
        7. ใบกจิกรรมที ่3 เรือ่ง การเขยีนแผนทีค่วามคดิเปรยีบเทยีบระหว่างวยั         
         8. ภาพแสดงลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางร่างกายของวยัรุ่นเพศชายและวยัรุน่เพศหญงิ 

9. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 

10. สื่อการเรยีนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 

11. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา ม. 3 บรษิทั ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานหน่วย
การเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการ
เรยีนหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรู้
ตวัเอง 

- 

ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ขอ้ตกลงในการศกึษาและ
ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะของ
พฒันาการการแบ่งช่วงวยัของ
มนุษย ์

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
    – การประเมนิความเขา้ใจ
เกีย่วกบัสาระและมาตรฐาน   
การเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพล
ศกึษา และการแบ่งหน่วยการ
เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 
และเกณฑก์ารตดัสนิ 

ใบงานที ่1 รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการศกึษา
คน้ควา้และอภปิรายสรุป 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการจดัท าสมุด
ภาพแสดงพฒันาการของวยั
ทารก 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการเขยีนแผนที่
ความคดิเปรยีบเทยีบระหว่าง
วยั 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 1.1 ม 3/1 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา
แต่ละช่วงของชวีติ 
 
3. สาระส าคญั 
 การเจรญิเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของคนเราในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน 
การศกึษาในเรื่องดงักล่าว จะช่วยใหผู้ท้ีศ่กึษามคีวามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะทีส่ าคญัของวยั
นัน้ ๆ ตลอดจนแนวทางในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั ซึง่ช่วงวยัของมนุษย์นับตัง้แต่
คลอด สามารถแบ่งออกเป็น 6 ช่วงวยั ประกอบดว้ย วยัทารก วยัเดก็ (วยัก่อนเรยีน) วยัเดก็ (วยัเรยีน) 
วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษยแ์ต่ละวยั (ต่อ) 
  - วยัรุน่ 
  - วยัผูใ้หญ่ 
  - วยัสงูอาย ุ
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. อธบิายลกัษณะการเจรญิเตบิโตทางร่างกายและพฒันาการของวยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ และวยัสงูอาย ุ

อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
  2. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งลกัษณะการเจรญิเตบิโตทางร่างกายและพฒันาการ

ของ วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ และวยัสงูอายดุว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
  3. สื่อสารเพื่ออธบิายเกี่ยวกับลกัษณะการเจรญิเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการของวยัรุ่น     

วยัผูใ้หญ่ และวยัสงูอายใุหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(P) 
 
6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา

รว่มกนั เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีน 3-4 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการจดัท าสมุดภาพแสดง

พฒันาการของวยัทารก และการปฏบิตักิจิกรรมการเขยีนแผนทีค่วามคดิเปรยีบเทยีบระหว่างวยั ตามที่
ไดม้อบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรยีนทัง้ 3 กลุ่มแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า
ตามประเดน็ทีม่อบหมายหน้าชัน้เรยีน 

2. ครูอธบิายและให้ความรู้จากที่ทัง้ 3 กลุ่มน าเสนอเพิ่มเติม พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้นักเรยีน
สอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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3. ครูให้ความรู้เสรมิอาเซียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเปรยีบเทียบสดัส่วนจ านวนของ
ผูส้งูอายตุ่อประชากรทุกกลุ่มอายใุนแต่ละประเทศอาเซยีน ซึง่จะพบว่า ประเทศไทยมจี านวนสดัส่วนของ
ประชากรวยัสงูอายตุ่อวยัอื่น ๆ มากทีสุ่ดในกลุ่มประเทศอาเซยีนดว้ยกนั 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

• นักเรยีนร่วมกันปฏิบตัิกิจกรรมการตอบค าถามความรู้ควบคู่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ตามทีค่รเูตรยีมมา  

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

• ครูสุ่มนักเรยีน 2–3 คน ออกมาน าเสนอผลการตอบค าถามหน้าชัน้เรยีน เพื่อตรวจสอบและ
ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจในบทเรยีน โดยครเูฉลยค าตอบทีถู่กต้องใหน้ักเรยีนทราบหากคนใดตอบไม่
ถูกตอ้งใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

 • ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลที่ได้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ให้นักเรยีนบนัทกึ
ความรูโ้ดยสงัเขปในสมดุบนัทกึ 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบกจิกรรมที ่4 กจิกรมทบทวนความรูค้วบคู่การพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ  
2. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ส ารวจข้อมูลน ้ าหนักและส่วนสูงเปรยีบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงการ   

เจรญิเตบิโตของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  
3. ใบกจิกรรมที ่6 เรือ่ง การส ารวจขอ้มลูการเปลีย่นโครงสรา้งรา่งกายผูส้งูอายุ 
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตทาง
รา่งกายและพฒันาการของ
วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ และวยัสงูอายุ 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการตอบค าถาม
ความรูค้วบคู่พฒันาทกัษะ
กระบวนการคดิ 

ใบงานที ่2 รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมส ารวจขอ้มลู
น ้าหนกัและส่วนสงู 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑอ์า้งองิ
การเจรญิเตบิโตของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการส ารวจขอ้มลู
การเปลีย่นโครงสรา้งร่างกาย
ผูส้งูอายุ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                             (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                             (.................................................) 
                                                        รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1   เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  อทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคม 

        ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 1.1 ม 3/2 วเิคราะหอ์ทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
 
3. สาระส าคญั 
 ความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอวยัรุ่น  หมายถงึ ความต้องการของสงัคมที่มต่ีอวยัรุ่นให้กระท า 
สิง่ใดสิง่หนึ่งตามความปรารถนาและความตอ้งการของสงัคมโดยใชค้วามคาดหวงัของสงัคมเป็นแนวทาง
ก าหนดพฤตกิรรมของวยัรุน่ในลกัษณะทีส่งัคมใหก้ารยอมรบัว่าถูกตอ้งและเหมาะสม 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพบว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
ครอบครวัสภาพแวดลอ้มในสงัคม เพื่อน วฒันธรรม และสื่อสารมวลชน 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
  - ความหมายและความส าคญั 
  - อทิธพิลของสงัคมทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการ
เปลีย่นแปลงของวยัรุน่อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
 2. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการ     
เปลีย่นแปลงของวยัรุน่ดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
 3. สื่อสารเพื่ออธบิายเกี่ยวกบั อิทธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
วยัรุน่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(P) 

 
6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา

รว่มกนั เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีน 3–4 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมส ารวจข้อมูลน ้ าหนักและ   

ส่วนสูงเปรยีบเทยีบกบัเกณฑอ์้างองิการเจรญิเตบิโตของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขและกจิกรรม
การส ารวจขอ้มลูการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งรา่งกายผูส้งูอายุ ตามทีไ่ดม้อบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา 

3. ครูและนักเรยีนร่วมกนัวจิารณ์และสรุปผลการปฏิบตัิกิจกรรม ตลอดจนแนวทางในการน า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัอทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการ

เปลีย่นแปลงของวยัรุน่ตามความเขา้ใจ 
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 2. ครูให้ความหมายและความส าคญัตลอดจนอิทธพิลของสงัคมที่มต่ีอการเปลี่ยนแปลงของ
วยัรุน่  

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์                
• นกัเรยีนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมระดมความคดิเหน็และอภปิราย 

ตามหวัขอ้ทีก่ าหนด  
 ลุ่มที ่1 อทิธพิลของครอบครวัทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่  
 กลุ่มที ่2 อทิธพิลของสภาพแวดลอ้มในชุมชนทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น 
 กลุ่มที ่3 อทิธพิลของเพื่อนทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
 กลุ่มที ่5 อทิธพิลของสื่อทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
 ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 โดยใชเ้วลาตามทีค่รู

ก าหนด 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• ใหแ้ต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรม โดยครแูละนกัเรยีนรว่มกนั

แสดงความคดิเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลที่ได้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แล้วให้นักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพแสดงการแสดงออกหรอืการปฏบิตักิจิกรรมของวยัรุน่ 
2. ใบกจิกรรมที ่7 เรือ่ง การระดมความคดิเหน็และอภปิราย 
3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
4. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ความหมายและความส าคญั
ของอทิธพิลและความคาดหวงั
ของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลง
ของวยัรุน่ 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการระดมความ
คดิเหน็และอภปิราย 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                           (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                           รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1   เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  อทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคม 

        ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 1.1 ม 3/2 วเิคราะหอ์ทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
 
3. สาระส าคญั 
 ความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น หมายถงึ ความต้องการของสงัคมทีม่ ี
ต่อวยัรุ่นให้กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตามความปรารถนาและความต้องการของสงัคม  โดยใช้ความคาดหวงั
ของสงัคมเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมของวยัรุ่นในลกัษณะที่ส ังคมให้การยอมรบัว่าถูกต้องและ
เหมาะสม 
       ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่ส าคัญ ได้แก่   ความคาดหวังต่อ
ความส าเรจ็ในการพึ่งพาตนเองของวยัรุ่น ต่อการมพีฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสม ต่อการมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ต่อการมีความรบัผิดชอบในงานที่รบัมอบหมาย ต่อการมีศีลธรรมและ
จรยิธรรม  ต่อความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัผูอ้ื่น  และการมสีมัพนัธภาพอนัดกีบัพ่อแม่ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ (ต่อ) 
  - ความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการ
เปลีย่นแปลงของวยัรุน่อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
 2. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการ     
เปลีย่นแปลงของวยัรุน่ดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
 3. สื่อสารเพื่ออธบิายเกี่ยวกบั อิทธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
วยัรุน่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(P) 

 
6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
• ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนทีผ่่านมาร่วมกนั 

เพื่อทบทวนความรู ้  
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้   
• นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการส ารวจทศันคตขิองบุคคล

ต่าง ๆ ในชุมชนทีม่คีวามคาดหวงัต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่าน
มาหน้าชัน้เรยีน 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์   

 1. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัวจิารณ์และเขยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรม 
 2. ใหน้ักเรยีนร่วมกนัระบุความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุ่นและแนวทาง
ในการปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุตามความคาดหวงัดงักล่าว 



22 
 

ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมจดัท าสมุดภาพหรอืเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม 

ของวยัรุน่ในสงัคมไทยปัจจบุนั โดยน ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลทีไ่ด้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ให้นักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปในสมดุบนัทกึ 
2. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเพิม่เตมิเรื่องพฤตกิรรมทางเพศทีเ่ชื่อมโยงกบัการมพีฤตกิรรมทาง

เพศที่เหมาะสมซึง่จดัเป็นหนึ่งในความคาดหวงัของสงัคมที่มต่ีอการเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น โดยจากผล
การส ารวจทีม่ชีื่อว่า “Face of Global Sex Report 2012” โดยบรษิทัถุงยางอนามยัชื่อดงัแห่งหนึ่งพบว่า 
ประเทศมาเลเซยีเป็นหนึ่งในประเทศที่มพีฤตกิรรมทางเพศทีป่ลอดภยัทีสุ่ดในกลุ่มประเทศอาเซยีนและ
ในโลก โดยตดิอนัดบัที่ 13 จากการท าแบบส ารวจใน 37 ประเทศ ทัง้นี้อายุเฉลีย่ของการมเีพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกของคนมาเลเซยีจะอยูท่ี ่23 ปี 

3. ครูให้ความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัความคาดหวงัของสงัคมที่มต่ีอการเปลี่ยนแปลงของวยัรุ่นอีก
ดา้นหนึ่งทีส่ าคญัในสงัคมปัจจุบนั คอื การด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รูจ้กัความพอด ี
พออยู ่พอกนิ ไมใ่ชช้วีติฟุ้งเฟ้อตามค่านิยมสมยัใหม ่ 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ขา่วหรอืภาพทีแ่สดงตวัอยา่งพฤตกิรรมของวยัรุน่ในสงัคม 
2. ใบกิจกรรมที่ 8  เรื่อง ส ารวจทศันคติของบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนทีม่คีวามคาดหวงัต่อการ

เปลีย่นแปลงของวยัรุน่  
3. ใบกิจกรรมที่ 9  เรื่อง จดัท าสมุดภาพหรือเหตุการณ์ทีเ่กีย่วกับพฤติกรรมของวยัรุ่นใน

สงัคมไทยปัจจบุนั   
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม .3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม .3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบัความ
คาดหวงัของสงัคมต่อการ
เปลีย่นแปลงของวยัรุ่น 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมทศันคตขิอง
บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนทีม่คีวาม
คาดหวงัต่อการเปลีย่นแปลง
ของวยัรุน่ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมจดัท าสมดุภาพ
หรอืเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรมของวยัรุน่ใน
สงัคมไทยปัจจบุนั 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1   เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  วยัรุน่กบัสื่อโฆษณา 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 1.1 ม 3/2 วเิคราะหอ์ทิธพิลและความคาดหวงัของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ 
 
3. สาระส าคญั 
 สื่อโฆษณา หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดที่ผู้ประกอบธุรกจิใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธ์เสนอ
ขายสนิคา้ หรอืใหบ้รกิารต่อผูบ้รโิภค 

ปัจจบุนัสื่อโฆษณามบีทบาทต่อวยัรุน่ไทย โดยเฉพาะสื่อประเภทอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีวามทนัสมยั
ไดถู้ก น ามาใชป้ระชาสมัพนัธเ์ผยแพร่สนิคา้ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านทางอินเทอรเ์น็ตทีท่ าใหเ้กดิการ
แลกเปลี่ยนทางด้านทศันคติระหว่างบุคคลจนอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและพฤติกรรม     
ทีเ่หมาะสมและอาจไมเ่หมาะสมได ้
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 วยัรุน่กบัสื่อโฆษณา 
  - ความหมายของสื่อโฆษณา 
  - ความส าคญัของสื่อโฆษณาทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
  - อทิธพิลของสื่อโฆษณาทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของวยัรุน่ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมาย ความส าคญั และอทิธพิลของสื่อโฆษณาที่มอีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโต

และพฒันาการของวยัรุน่อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
2. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งวยัรุน่กบัสื่อโฆษณาดว้ยความสนใจใฝ่รู ้ (A) 
3. สื่อสารเพื่ออธบิายเกี่ยวกบัความหมาย ความส าคญั และอทิธิพลของสื่อโฆษณาที่มอีทิธพิล

ต่อพฒันาการของวยัรุน่อยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
 
6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา

รว่มกนั เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครสูุ่มนักเรยีน 3–4 คน ออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมจดัท าสมุดภาพหรอืเหตุการณ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของวยัรุน่ในสงัคมไทยปัจจบุนัตามทีไ่ดม้อบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้  
1. ครใูหน้ักเรยีนดภูาพ/อ่านขอ้ความโฆษณาทีค่รเูตรยีมมา แลว้ใหร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็ใน

ประเดน็ เกี่ยวกบัความหมาย ความส าคญั และอิทธพิลของสื่อโฆษณาที่มอีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโต
และพฒันาการของวยัรุน่ ตามความเขา้ใจ   

2. ครูอธิบายและให้ความรู้จากประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นักเรียน
สอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์  
 • นกัเรยีนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มรว่มปฏบิตักิจิกรรมการวเิคราะหข์อ้ความในสือ่โฆษณาตามทีร่ะบุ

ในใบงานที ่โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนผลดัเปลีย่นออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการวเิคราะหข์อ้ความ

ในสือ่โฆษณาหน้าชัน้เรยีน  
2. ใหน้กัเรยีนรว่มปฏบิตักิจิกรรมการตอบค าถามความรูค้วบคู่พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ เพื่อ

ตรวจสอบและประเมนิความรู ้ความเขา้ใจในบทเรยีน  
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลทีไ่ด้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ให้นักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปในสมดุบนัทกึ 
2. ครใูหค้วามรูเ้สรมิเพิม่เตมิโดยแนะน าใหน้กัเรยีนมวีจิารณญาณ รูจ้กัคดิ รูจ้กัไตรต่รอง ในการ

รบัสารจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ไม่หลงเชื่อหรอืท าตามกระแสจนเกินไป เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
เทคโนโลยทีีก่า้วหน้าทนัสมยั สิง่ของเครือ่งใชอ้ านวยความสะดวกต่าง ๆ มอีอกมาน าเสนอในสื่อโฆษณา
ล่อตาล่อใจมากมาย แต่นักเรยีนมหีน้าทีเ่รยีนหนังสอื ยงัไม่มรีายได ้ต้องขอเงนิจากพ่อแม่ จงึควรใชจ้่าย
อย่างประหยดัเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ โดยทัง้นี้การยดึถือปฏบิตัิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงจะช่วยใหน้กัเรยีนรูจ้กัความพอดแีละด าเนินชวีติในช่วงวยัน้ีไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

3. นักเรยีนร่วมกนัท าแบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วั
เรา  

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
2. ขา่วหรอืภาพหรอืขอ้ความโฆษณา  
3. ใบกจิกรรมที ่10 เรือ่ง การวเิคราะหข์อ้ความในสือ่โฆษณา 
4. ใบกจิกรรมที ่11  เรือ่ง กจิกรรมทบทวนความรูค้วบคู่พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 
5. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
6. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
7. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมาย ความส าคญัและ
อทิธพิลของสื่อโฆษณาทีม่ ี
อทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการตอบค าถาม
ความรูค้วบคู่พฒันาทกัษะ
กระบวนการคดิ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะห์
ขอ้ความในสื่อโฆษณา 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

การทดสอบความรูห้ลงัการ
เรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 
เรยีนรูต้วัเรา 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
  



31 
 

ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั      เรือ่ง  อนามยัเจรญิพนัธุ ์
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 2.1 ม 3/1 อธบิายอนามยัแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครวั และวธิกีารปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม 
 พ 2.1 ม 3/2 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภ ์
 
3. สาระส าคญั 
 อนามยัเจรญิพนัธุม์คีวามส าคญักบับุคคลทุกเพศทุกวยัตลอดช่วงชวีติ เพราะอนามยัเจรญิพนัธุ์
เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพทางเพศ การมชีวีติเพศที่เป็นสุขและปลอดภยั ทัง้ในเรื่องของการมี
เพศสมัพนัธ์ที่ถูกต้อง ปราศจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การมเีพศสมัพนัธ์ในวยัที่เหมาะสม ไม่มี
ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค ์และการมคีรอบครวัทีม่คีุณภาพอนัเกดิจากการวางแผนครอบครวัที่ด ี
รวมทัง้การมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องเพศศกึษาของบุคคลทุกกลุ่มอายุอย่างถูกต้อง เพื่อการปรบัตวั
และการอยูร่ว่มกบับุคคลอื่น ๆ ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อนามยัเจรญิพนัธุ ์
  - ความหมายของอนามยัเจรญิพนัธุ ์
  - องคป์ระกอบของอนามยัเจรญิพนัธุ ์
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมาย ความส าคญัและองคป์ระกอบของอนามยัเจรญิพนัธุไ์ด ้(K) 
2. อธบิายแนวทางในการวางแผนครอบครวั การดูแลสุขภาพของผู้หญิงตัง้ครรภ์ การป้องกนั

โรคเอดส ์โรคมะเรง็ระบบสบืพนัธุ ์โรคตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ ์การแทง้และภาวะแทรกซอ้น ภาวะการมี
บุตรยาก เพศศกึษา อนามยัวยัรุน่ และภาวะหลงัวยัเจรญิพนัธุแ์ละผูส้งูอาย ุอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 

3. ตระหนกัถงึความส าคญัของความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอนามยัเจรญิพนัธุ ์(A) 
4. สามารถสื่อสารเพื่ออธบิายถึงความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบและแนวทางในการน า

ความรูเ้กีย่วกบัอนามยัเจรญิพนัธุไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ (P) 
 

6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา เพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครวั แจกให้

นกัเรยีนทุกคน เพื่อทบทวนความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนอาสาสมัคร 3–4 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน  

ความหมายและองคป์ระกอบของอนามยัเจรญิพนัธุ ์
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของอนามยัเจรญิพันธุ์  ดงัรายละเอียด

ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. ให้นักเรยีนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองสรุปความเข้าใจในเรือ่งองค์ประกอบของ  

อนามยัเจรญิพนัธุ ์โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากเลอืก     
          หวัขอ้เรือ่งตามทีก่ าหนด ดงันี้ 
        1. การวางแผนครอบครวั 
          2. การอนามยัแมแ่ละเดก็ 
          3. โรคเอดส ์
          4. โรคมะเรง็ระบบสบืพนัธุ ์
          5. โรคตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ ์
          6. การแทง้และภาวะแทรกซอ้น 
          7. ภาวการณ์มบีุตรยาก 
          8. เพศศกึษา  
          9. อนามยัวยัรุน่ 
 10. ภาวะหลงัวยัเจรญิพนัธุ์และผู้สูงอายุ โดยใช้เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ครู

ก าหนด 
 2. ครูสุ่มแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้ร ับ

มอบหมาย และให้เพื่อนในชัน้เรียนร่วมกันสอบถามในประเด็นที่สนใจ โดยครูคอยให้ความรู้และ
ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศึกษาค้นคว้าเรือ่ง เพศศึกษาทีว่ ัยรุ่นควรรู้ ดัง

รายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 โดย
น ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 

2. มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซยีน โดยใหศ้กึษาคน้ควา้เกี่ยวกบัปัญหา
การตัง้ครรภโ์ดยไม่พงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซยีน วเิคราะหส์าเหตุและ
แนวทางในการแก้ไข จดัท าเป็นรายงาน (ศึกษาค้นคว้าได้จาก Encycopedia Britannica หรอื The 
World Almanac and Book of Facts หรอืเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูใ้นเรือ่งอาเซยีนศกึษา) 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั 
2. ใบกจิกรรมที ่12 ระดมสมองสรปุความเขา้ใจในเรือ่งองคป์ระกอบของอนามยัเจรญิพนัธุ์ 
3. ใบกจิกรรมที ่13 เรือ่ง เพศศกึษาทีว่ยัรุน่ควรรู ้
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม .3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม .3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา ม.3 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช  
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
การทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและ
ครอบครวั 

แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงั
เรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติ
และครอบครวั 

- 

ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมาย ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของอนามยัเจรญิ
พนัธุ ์

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมระดมสมองสรปุ
ความเขา้ใจในเรือ่ง
องคป์ระกอบของอนามยัเจรญิ
พนัธุ ์

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

 
 
11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั      เรือ่ง  การอนามยัแมแ่ละเดก็ 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 2.1 ม 3/1 อธบิายอนามยัแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครวั และวธิกีารปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม 
 พ 2.1 ม 3/2 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภ์ 
 

3. สาระส าคญั 
 การอนามยัแม่และเดก็ เป็นการดูแลสุขภาพอนามยัของผูห้ญงิทัง้ก่อนการตัง้ครรภ์ ระหว่างการ

ตัง้ครรภ ์และหลงัการตัง้ครรภ์ เพื่อใหม้กีารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยัและมสีุขภาพดทีัง้ตวัของแม่เองและเดก็
ทารกในครรภ ์รวมถงึการเลีย้งดทูารกหลงัคลอดไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

งานอนามยัแม่และเด็กจะเกิดผลสมัฤทธิไ์ด้นัน้ ผู้ที่เป็นแม่จะต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ โดยในเบื้องต้นจะต้องทราบปัจจยัที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ
และความเสีย่งต่อความไมป่ลอดภยัในการตัง้ครรภ ์
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การอนามยัแมแ่ละเดก็ 
  - ความหมายของการอนามยัแมแ่ละเดก็ 
  - ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภ ์
  - การดแูลสุขภาพก่อนการตัง้ครรภ ์
  - การดแูลสุขภาพระหว่างการตัง้ครรภ ์
  - การดแูลสุขภาพหลงัคลอด 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมาย และความส าคญัของการอนามยัแมแ่ละเดก็ได ้(K) 
2. วเิคราะหแ์ละระบุปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภอ์ย่างถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. ตระหนักถงึความส าคญัของความรูเ้กีย่วกบัการอนามยัแม่และเดก็และปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อ  

การตัง้ครรภ ์(A) 
4. สื่อสารเพื่ออธบิายถงึความหมายและความส าคญัของการอนามยัแมแ่ละเดก็ ตลอดจนปัจจยัที่

มผีลกระทบต่อการตัง้ครรภใ์หผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(P) 
 

6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีน 2–3 คนผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตัิกิจกรรมศึกษาค้นคว้า

เรือ่ง เพศศกึษาทีว่ยัรุ่นควรรู ้ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา โดยครใูหค้ าแนะน าและแสดง
ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

3. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมาสรุปความรูแ้ละแสดงความคดิเหน็ต่อผลการศกึษาใน
เรือ่งการอนามยัแมแ่ละเดก็ตามทีไ่ดศ้กึษามาล่วงหน้า 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้ภาพหรือข้อมูลความรู้จากวารสารของ

โรงพยาบาล เช่น ภาพผูห้ญงิที่ก าลงัตัง้ครรภ์โดยในระยะต่าง ๆ ภาพแม่ที่ก าลงัดูแลลูกในลกัษณะต่าง ๆ 
ภาพแสดงลกัษณะของอาหารทีเ่หมาะสมกบัผูห้ญงิทีก่ าลงัตัง้ครรภใ์นรปูแบบต่าง ๆ ประกอบค าอธบิาย 



40 
 

2. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเกี่ยวกบัผลงานวจิยัมติดิา้นสุขภาพของประชาคมอาเซยีนซึง่พบว่า 
อตัราการเสยีชวีติของทารกเป็นตวัชีว้ดัระดบัสุขภาพโดยรวมของแต่ละประเทศ ในบรบิทของประชาคม
อาเซยีนจะเห็นว่า ประเทศที่มรีายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหวัสูง  เช่น บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย 
สงิคโปร ์มอีตัราการเสยีชวีติของทารกน้อยกว่าประเทศทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ของประชากรต่อหวัน้อยกว่า เช่น 
กมัพชูา ลาว และเมยีนมา 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์  
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองตอบค าถาม เกี่ยวกับการ 

อนามยัแม่และเดก็ ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ 
ม. 3 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 2. ครูสุ่มนักเรยีนที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม เป็นตวัแทนให้ออกมาอ่านค าตอบจากการปฏบิตัิกิจกรรม 
สลบักนั โดยครคูอยชีแ้นะแนวค าตอบทีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีนทราบ  

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มปฏบิตักิจิกรรม การส ารวจจ านวนของเดก็ทารก (อายุ 1วนั–2 ปี

ในชุมชน พร้อมทัง้เขยีนแสดงความคิดเห็น โดยวิเคราะห์ถึงสภาพและผลกระทบของสถิติที่พบต่อ
ลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคมในอนาคต แลว้น ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรอืข้อมูลความรู้จากวารสารของโรงพยาบาล เช่น ภาพผู้หญิงที่ก าลงัตัง้ครรภ์ โดยใน

ระยะต่าง ๆ ภาพแมท่ีก่ าลงัดแูลลกูในลกัษณะต่าง ๆ ภาพแสดงลกัษณะของอาหารทีเ่หมาะสมกบัผูห้ญงิที่
ก าลงัตัง้ครรภใ์นรปูแบบต่าง ๆ 

2. ใบกจิกรรมที ่14 เรือ่ง การส ารวจจ านวนของเดก็ทารก (อาย ุ1 วนั–2 ปี) ในชุมชน 
3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

 จ ากดั 
4. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา ม. 3 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช  
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมายและความส าคญั
ของการอนามยัแมแ่ละเดก็ 
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการ
ตัง้ครรภ ์

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมระดมสมองตอบ
ค าถาม 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการศกึษา
คน้ควา้เรือ่งเพศศกึษาทีว่ยัรุ่น
ควรรู ้

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการส ารวจ
จ านวนของเดก็ทารก (อาย ุ1 
วนั – 2 ปี) ในชุมชน 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั      เรือ่ง  การวางแผนครอบครวั 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 2.1 ม 3/1 อธบิายอนามยัแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครวั และวธิกีารปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม 
 พ 2.1 ม 3/2 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภ์ 
 

3. สาระส าคญั 
 ชวีติการมคีรอบครวัจะมคีวามสุขได้นอกจากการมคีู่สมรสที่ปรบัการใช้ชวีติร่วมกนัได้โดยไม่มี
ปัญหาแลว้ เรื่องของการมบีุตรเมื่อพรอ้มมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั เพราะการมบีุตรในเวลาที่
เหมาะสมจะช่วยใหส้ามารถเลีย้งดบูุตรไดอ้ย่างมคีุณภาพและเกดิความสุขในครอบครวั 

การวางแผนครอบครวัจงึมคีวามส าคญัต่อครอบครวัเป็นอย่างยิง่ เพราะจะช่วยใหคู้่สมรสมบีุตร
ได้ตรงระดบัฐานะและความต้องการของครอบครวัได้ ส่งผลต่อการมปีระชากรที่ถูกเลี้ยงดูได้อย่างมี
คุณภาพผลติออกสู่สงัคมและประเทศชาตต่ิอไป 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนครอบครวั 
  - ความหมายและความส าคญัของการวางแผนครอบครวั 
 
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมายและความส าคญัของการวางแผนครอบครวัได ้(K) 
2. อธบิายและวเิคราะหถ์งึขอ้ดขีองการวางแผนมบีุตรและการคุมก าเนิดอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
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3. ตระหนกัถงึความส าคญัของการวางแผนครอบครวั (A) 
4. สื่อสารเพื่ออธบิายความหมายและความส าคญัของการวางแผนครอบครวัใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ (P) 
 

6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครสูุ่มนักเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการส ารวจจ านวน

ของเด็กทารก (อายุ 1 วนั –2 ปี) ในชุมชน ตามที่ได้รบัมอบหมายในคาบเรยีนที่ผ่านมา โดยให้เพื่อน ๆ   
ในชัน้เรยีนรว่มแสดงความคดิเหน็ 

 3. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพที่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนครอบครวั เช่น ภาพของครอบครวัไทย
ขนาดต่าง ๆ ภาพถุงยางอนามยั ภาพห่วงอนามยั ภาพยาฉีดคุมก าเนิด ภาพการท าหมนัในเพศชายและ
เพศหญงิ ภาพท่านมชียั วรีะไวทยะ ฯลฯ ทีค่รเูตรยีมมา แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีว่่า  

 – นกัเรยีนไดแ้นวคดิจากการดภูาพทีค่รนู าเสนอดงักล่าวอยา่งไร 
 – นักเรยีนคดิว่าภาพที่ดูมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิจิกรรม การส ารวจจ านวนของเดก็   

ทารก (อาย ุ1 วนั –2 ปี) ในชุมชนอยา่งไร 
 – นักเรยีนคดิว่าความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการวางแผนครอบครวัส่งผลดต่ีอบุคคลและ สงัคม

อยา่งไร (ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง ความหมายและความส าคัญของการวางแผนครอบครัว          

ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 
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 2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ   
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
• ครูสุ่มนักเรยีนประมาณ 4–5 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การวางแผนครอบครวั

พรอ้มสรปุความหมายและความส าคญัของการวางแผนครอบครวั  
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายใหน้ักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมการเขยีนเรยีงความเรือ่งครอบครวัในอุดมคตขิองขา้พเจา้ 

โดยมคีวามยาวอยา่งน้อย 2 หน้ากระดาษ 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้ักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพที่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนครอบครวั เช่น ภาพของครอบครวัไทยขนาดต่าง ๆ ภาพ

ถุงยางอนามยั ภาพห่วงอนามยั ภาพยาฉีดคุมก าเนิด ภาพการท าหมนัในเพศชายและเพศหญิง ภาพ
ท่านมชียั วรีะไวทยะ ฯลฯ 

2. ใบกจิกรรมที ่15 เรือ่ง การเขยีนเรยีงความเรือ่งครอบครวัในอุดมคตขิองขา้พเจา้ 
3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

 จ ากดั 
4. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั  
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมายและความส าคญั
ของการวางแผนครอบครวั 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการเขยีน
เรยีงความเรือ่งครอบครวัใน
อุดมคตขิองขา้พเจา้ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

 
 
11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั      เรือ่ง  การวางแผนครอบครวั (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 2.1 ม 3/1 อธบิายอนามยัแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครวั และวธิกีารปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม 
 พ 2.1 ม 3/2 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตัง้ครรภ์ 
 

3. สาระส าคญั 
 การวางแผนครอบครวั หมายถงึ การก าหนดแผนการมบีุตรของคู่สมรสว่าควรมบีุตรเมื่อใด และ
มบีุตรจ านวนกี่คน รวมทัง้การเวน้ระยะการมบีุตรไดอ้ย่างเหมาะสม การวางแผนครอบครวัประกอบดว้ย 
การเร่งก าเนิด การเลอืกก าเนิด และการคุมก าเนิด โดย การเรง่ก าเนิด คอื การช่วยเหลอืใหคู้่สมรสทีม่ลีูก
ยากสามารถมลีูกได้ตามที่ต้องการ การเลอืกก าเนิด คอื การเจาะจงเลอืกเพศของบุตรให้ได้เพศตามที่
ต้องการ การคุมก าเนิด คอื การป้องกนัการก าเนิดของชวีติ ซึ่งปฏบิตัไิด้ 2 ลกัษณะ คอื การคุมก าเนิด
แบบชัว่คราวและการคุมก าเนิดแบบถาวร 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนครอบครวั (ต่อ) 
  - การวางแผนการมบีุตรและการคุมก าเนิด 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายของการเรง่ก าเนิด การเลอืกก าเนิด และการคุมก าเนิดอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
2. อธบิายและระบุแนวทางในการคุมก าเนิดแบบชัว่คราวและการคุมก าเนิดแบบถาวรอย่าง

ถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. ตระหนกัถงึความส าคญัของการวางแผนครอบครวั (A) 
4. ระบุรปูแบบ วธิกีาร และแหล่งบรกิารในการวางแผนครอบครวัอยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
 

6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 
8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 1–2 คนออกมาอ่านเรยีงความเรื่อง ครอบครวัในอุดมคตขิองขา้พเจา้

ใหเ้พื่อน ๆ ฟังและใหแ้สดงความคดิเหน็รว่มกนั 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครใูหค้วามรูใ้นเรื่อง การวางแผนการมบีุตรและการคุมก าเนิด ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/

สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 
2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์        
 • นักเรยีนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมอภิปรายเรือ่งความส าคัญของการวางแผนครอบครวัและ

ความสุขในชวีติ โดยผลดัเปลีย่นกนัอภปิราย ตามเวลาทีค่รกู าหนด 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อเขียนสรุปความรู้เพื่ อ

เปรยีบเทยีบวธิกีารคุมก าเนิดแบบชัว่คราวและแบบถาวร ในรูปแบบแผนที่ความคดิโดยน ามาเสนอใน
คาบเรยีนต่อไป 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครูและนักเรยีนสรุปความรู้และผลที่ได้รบัจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรยีน

 บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพที่เกี่ยวข้องกบัการวางแผนครอบครวั เช่น ภาพของครอบครวัไทยขนาดต่าง ๆ ภาพ 

ถุงยางอนามยั ภาพห่วงอนามยั ภาพยาฉีดคุมก าเนิด ภาพการท าหมนัในเพศชายและเพศหญิง ภาพ
ท่านมชียั วรีะไวทยะ ฯลฯ 

2. ตวัอยา่งอุปกรณ์คุมก าเนิดของจรงิ เช่น ถุงยางอนามยั ยาคุมก าเนิดชนิดต่าง ๆ 
3. ใบกจิกรรมที ่17  เรือ่ง การอภปิรายเรือ่งความส าคญัของการวางแผนครอบครวัและ ความสุข

ในชวีติสมรส 
4. ใบกิจกรรมที่ 18 เรื่อง การระดมความคิดเห็นในการเขียนแผนทีค่วามคิดเปรยีบเทียบ  

วธิกีารคุมก าเนิดแบบชัว่คราวและแบบถาวร 
5. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
6. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมายของการเรง่ก าเนิด 
การเลอืกก าเนิด และการ
คุมก าเนิด 
แนวทางการวางแผนการมบีุตร
และการคุมก าเนิด 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการอภปิราย 
เรือ่งความส าคญัของการ
วางแผนครอบครวัและความสุข
ในชวีติสมรส 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการระดมความ
คดิเหน็ในการเขยีนแผนที่
ความคดิเปรยีบเทยีบวธิกีาร
คุมก าเนิดแบบชัว่คราวและ
แบบถาวร 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
  



56 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั      เรือ่ง  ปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั 
รหสัวชิา  พ 23101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 2.1 ม 3/3 วเิคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางป้องกนั แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครวั 
 

3. สาระส าคญั 
 ความขัดแย้งในครอบครวั  เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาครอบครวั ที่อาจส่งผลให้เกิดการ
แตกแยกและขาดความอบอุ่นขึน้ได ้ครอบครวัไทยในปัจจบุนัโดยเฉพาะในสงัคมเมอืงมกัจะมรีปูแบบการ
ด าเนินชวีติทีม่แีต่การแข่งขนั ส่งผลใหส้มาชกิในครอบครวัไมม่เีวลาท ากจิกรรมเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพใน
ครอบครวัใหแ้น่นแฟ้น อกีทัง้ลมืคุณค่าของความเป็นครอบครวัไทยในอดตีทีม่แีต่การใหอ้ภยักนั เมตตา
ต่อกนั และให้ความเคารพผู้อาวุโสในครอบครวั จนบางครัง้มกัเกิดปัญหาความขดัแยง้ที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครวัไดใ้นรปูแบบของการท ารา้ยรา่งกาย จติใจกนั รวมไปถงึการทอดทิง้ และ
การล่วงเกนิทางเพศของสมาชกิในครอบครวั 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั 
  - ความหมายของค าทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - ลกัษณะของปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั 
  - ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัและผลกระทบ 
  - แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายของค าทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัได ้(K) 
2. อธบิายและวเิคราะหล์กัษณะ ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิปัญหา และผลกระทบของปัญหาความขดัแยง้

ในครอบครวัอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. อธบิายและเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัอย่าง

ถูกตอ้งได ้(K, P) 
4. ตระหนกัถงึความส าคญัของปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั (A) 
5. แสดงทกัษะในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัอยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
 

6. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 1. มวีนิยั 
 2. ใฝ่เรยีนรู ้
 3. มุง่มัน่ในการท างาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีนในแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิิจกรรมการระดม 

ความคิดเห็นในการเขยีนแผนทีค่วามคิดเปรยีบเทียบวิธกีารคุมก าเนิดแบบชัว่คราวและ แบบถาวร 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา  

3. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพหรอือ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบจากความ
ขดัแย้งในครอบครวัที่เกิดขึ้นในสงัคมไทยในปัจจุบนัที่ครูเตรยีมมา แล้วร่วมกนัแสดงความคดิเห็นใน
ประเดน็ทีว่่า 

 – นกัเรยีนคดิว่าเพราะเหตุใดจงึมปัีญหาดงักล่าวเกดิขึน้ 
 – นกัเรยีนไดแ้นวคดิจากการดภูาพ/อ่านขา่วทีเ่กดิขึน้อย่างไรบา้ง 
 – นกัเรยีนคดิว่าจะมแีนวทางในการป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างไร 
 (ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรูใ้นเรื่อง ความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง ลกัษณะของปัญหา ปัจจยัที่ก่อให้เกิด

ปัญหา แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั ตามล าดบั  ดงัรายละเอยีดใน
หนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนแบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเพื่อสรุปความรู้ความ

เขา้ใจในรปูแบบของการเขยีนแผนทีค่วามคดิในเรือ่ง ความหมายของค าทีเ่กี่ยวข้อง ลกัษณะของปัญหา 
ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิปัญหา แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั โดยใชต้ามที่
ครกู าหนด  

2. แต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการระดมความคดิ และให้เพื่อน ๆ ในชัน้เรยีน
สอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ  

3. นักเรยีนร่วมกนัวเิคราะหห์รอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิถงึแนวทางในการน าความรูด้งักล่าว
ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชวีติ โดยครใูหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งหรอืค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมทบทวนความรูค้วบคู่พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ ดงัรายละเอยีดใน

หนังสือเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 3 โดยน ามาเสนอในคาบเรยีน
ต่อไป 

2. มอบหมายให้นักเรยีนจดัท าสมุดภาพรวบรวมข่าว/เหตุการณ์เกี่ยวกบัปัญหาความขดัแยง้ใน
ครอบครวัไทยที่น าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ โดยวเิคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขประกอบภาพ
ดงักล่าว 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครูและนักเรยีนสรุปความรู้และผลที่ได้รบัจากการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรยีน

บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
2. นักเรยีนร่วมกนัท าแบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติ  และ

ครอบครวั   
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั   
2. ภาพหรอืข่าวทีน่ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัหรอืผลกระทบทีเ่กดิ

จากปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัไทยในสงัคมปัจจบุนั 
3. ใบกจิกรรมที ่19 เรื่อง การจดัท าสมุดภาพรวบรวมข่าวและแสดงความคดิเหน็พรอ้ม วเิคราะห ์

สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขประกอบภาพดงักล่าว 
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ความหมายลกัษณะปัจจยัและ
ผลกระทบของปัญหาความ
ขดัแยง้ในครอบครวั 
แนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาตความขดัแยง้ใน
ครอบครวั 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการจดัท าสมุด
ภาพ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

 
 
11. บนัทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                               (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 

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

                                                                          รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 


