
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ       เรือ่ง  อาหารตามวยั 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/1 ก าหนดรายการอาหารทีเ่หมาะกบัวยัต่างๆ โดยค านึงถงึความประหยดัและคุณค่า
ทางโภชนาการ 
 
3. สาระส าคญั 
 อาหารตามวยั  หมายถงึ แนวทางในการจดัอาหารใหเ้หมาะสมกบัวยัผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นปรมิาณ
และคุณภาพ บุคคลในวยัต่าง ๆ จงึต้องไดร้บัอาหารทีม่คีุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการ
ตามวยั เช่น อาหารส าหรบัวยัรุ่น วยัรุ่นเป็นวยัที่มกีารเปลี่ยนแปลงจากวยัเด็กก้าวย่างเข้าสู่วยัผู้ใหญ่ 
วยัรุ่นจงึต้องรบัประทานอาหารที่มคีุณภาพและมปีรมิาณเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
อาหารส าหรบัวยัผู้ใหญ่ เป็นวยัของการท างานและร่างกายมกีารเสื่อมถอยตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น วยั
ผู้ใหญ่ต้องรบัประทานอาหารให้หลากหลายและเหมาะสมกบัความต้องการของร่างกายที่แตกต่างกนัไป
ตามอาย ุเพศ และกจิกรรมทีท่ าเป็นหลกั 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อาหารตามวยั 

 - อาหารส าหรบัวยัทารก 
- อาหารส าหรบัเดก็วยัก่อนเรยีน 
- อาหารส าหรบัเดก็วยัเรยีน 
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- อาหารส าหรบัวยัรุน่ 
- อาหารส าหรบัวยัผูใ้หญ่ 
- อาหารส าหรบัวยัผูสู้งอาย ุ

 
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมาย และความส าคญัของอาหารตามวยัส าหรบับุคคลแต่ละวยัอย่างถูกต้องได ้
(K) 

2. อธบิายและเสนอแนะแนวทางการจดัอาหารตามวยัส าหรบับุคคลแต่ละวยัอย่างถูกต้องได ้ (K, 
P)  

3. ตระหนกัถงึความส าคญัของความรูใ้นเรือ่งอาหารตามวยั (A) 
4. สื่อสารเพื่ออธบิายความหมายและความส าคญัของอาหารตามวยัส าหรบับุคคลแต่ละวยัอย่าง

ถูกตอ้งได ้(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. ครูน าแบบทดสอบความรูก่้อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ใส่ใจสุขภาพ แจกให้นักเรยีน 

ทุกคน เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
2. ครสูุ่มนักเรยีน 3–4 คน ออกมาแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัประเดน็เนื้อหาและแนวความคดิที่

ไดข้องนกัเรยีนเบือ้งตน้ 
3. ครใูห้นักเรยีนอาสาสมคัรประมาณ 2–3 คน ที่ศกึษาในเรื่อง อาหารตามวยั ออกมาน าเสนอ   

ประสบการณ์และความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษามาล่วงหน้าใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตัิกิจกรรมศึกษาค้นคว้าแล้วอภปิราย โดยแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม แต่ละ

กลุ่มร่วมกันศึกษาตามประเด็นที่ก าหนดในเวลาที่ครูก าหนดโดยใช้ข้อมูลจากหนังสอืเรยีนฯ /สื่อการ
เรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 ประกอบ 
  กลุ่มที ่1 เรือ่ง อาหารส าหรบัวยัทารก  

กลุ่มที ่2 เรือ่ง อาหารส าหรบัเดก็วยัก่อนเรยีน 
      กลุ่มที ่3 เรือ่ง อาหารส าหรบัเดก็วยัเรยีน 
     กลุ่มที ่4 เรือ่ง อาหารส าหรบัวยัรุน่ 

กลุ่มที ่5 เรือ่ง อาหารส าหรบัวยัผูใ้หญ่ 
กลุ่มที ่6 เรือ่ง อาหารส าหรบัวยัผูส้งูอาย ุ

2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัส่งตวัแทนออกมาสรุปผลการศกึษาค้นควา้ให้เพื่อน ๆ ฟัง
หน้าชัน้เรยีน โดยใชภ้าพและตารางแสดงปรมิาณอาหารรวมทัง้ตวัอย่างรายการอาหารใน 1 วนั ตามที่
นกัเรยีนรว่มกนัจดัท าขึน้ประกอบการรายงานผล  

3. ครูให้ความรูเ้สรมิอาเซียนเกี่ยวกบัสถติกิารบรโิภคขา้วในปัจจุบนั ซึ่งโดยเฉลี่ยประชาชนใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนจะบรโิภคขา้วอยู่ที่ 200 กโิลกรมัต่อคนต่อปี โดยประเทศเมยีนมาเป็นประเทศที่มี
ยอดบรโิภคขา้วมากทีสุ่ด คอื มยีอดการบรโิภคขา้วอยู่ที่ 220 กโิลกรมัต่อคนต่อปี ขณะทีป่ระเทศไทยมี
ยอดการบรโิภคขา้วโดยเฉลีย่อยูท่ี่ 100–110 กโิลกรมัต่อคน ต่อปีซึง่ถอืว่าน้อยทีสุ่ดในกลุ่มอาเซยีน โดย
สาเหตุที่ท า ให้คนไทยบรโิภคข้าวน้อยลงมาจากพฤติกรรมการบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นิยม
บรโิภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มคีุณค่าทางสารอาหารเพยีงพอและยงัเป็นสาเหตุ
ของโรคอว้นทีส่ าคญัอกีดว้ย 

4. ครอูธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิและเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตอบค าถามและสรุปความรูจ้ากการคน้ควา้ ดงัรายละเอยีดในหนังสอื

เรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
2. ครสูุ่มนักเรยีนทลีะคน เพื่อตอบค าถามจากผลการปฏบิตัิกจิกรรม ตอบค าถามและสรุปความรู้

จากการค้นควา้ โดยครใูห้ค าตอบที่ถูกต้อง และหากนักเรยีนคนใดตอบค าถามไม่ถูกต้องใหแ้ก้ไขค าตอบ
ใหถู้กตอ้ง  

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. มอบหมายให้นักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนการจดัรายการใน 1 วนัส าหรบัตนเอง      

ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม.3  นอกเวลาเรยีน 
แลว้จดัท าเป็นรายงานมาน าเสนอในคาบเรยีนต่อไป 
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2. มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตัิกิจกรรมบูรณาการอาเซยีนโดยร่วมกนัศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบั
อาหารประจ าชาตขิองแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซยีน โดยวเิคราะหส์่วนประกอบและคุณค่าทางสารอาหาร
ทีผู่้บรโิภคจะได้รบัจดัท าเป็นรายงาน (ศกึษาค้นคว้าได้จาก Encyclopedia Britannica หรอื The World 
Almanac and Book of Facts หรอืเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคค์วามรูใ้นเรื่องอาเซยีนศกึษา) และศกึษา
ความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ที่นิยมรับประทานในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทัง้หา
ภาพประกอบ จดัท าเป็นรายงาน และน ามาอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนักเรยีนสรุปความรู ้และผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ใหน้ักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ  
2. ครใูหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิโดยมุง่เน้นใหน้กัเรยีนน าหลกัการจดัอาหารตามวยัซึง่

นอกจากจะพิจารณาตามชนิดและสดัส่วนของอาหารที่เหมาะสมแล้ว ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมายดึถอืปฏบิตัดิ้วย โดยควรรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ ราคาพอเหมาะพอควร หรอืหาก
จะเป็นการดีในแต่ละครวัเรอืนควรปลูกพืชผักสวนครวัไว้ด้วย เพื่อที่จะได้น ามาใช้ประกอบอาหาร
รบัประทานเองจะช่วยใหไ้ดผ้กัทีป่ลอดสารพษิ ไวใ้จได ้และช่วยประหยดัค่าใชจ้า่ยไดอ้กีดว้ย 
 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 
2. ภาพประกอบการเรยีนรูเ้รื่อง การใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขโดยหน่วยงาน

รฐับาลและการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขโดยหน่วยงานเอกชน 
3. ใบกจิกรรมที ่21 เรือ่ง ศกึษาคน้ควา้และอภปิราย 
4. ใบกจิกรรมที ่22 เรือ่ง ตอบค าถามและสรปุความรูจ้ากการคน้ควา้  
5. ใบกจิกรรมที ่23 เรือ่ง การวางแผนการจดัรายการอาหาใน 1 วนัส าหรบัตนเอง 
6. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
7. สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม.3 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิชจ ากดั 
8. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

  



5 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
การทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจ
สุขภาพ 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการ
เรยีนหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจ
สุขภาพ 

- 

ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ความมายและความส าคญัของ
อาหารตามวยัส าหรบับุคคลแต่
ละวยั 
แนวทางการจดัอาหารตามวยั
ส าหรบับุคคลแต่ละวยั 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมตอบค าถามและ
สรปุความรูจ้ากการคน้ควา้ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมศกึษาคน้ควา้
และอภปิราย 

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 ่3 ใส่ใจสุขภาพ     เรือ่ง  โรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วย 

        และการเสยีชวีติของคนไทย 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/2 เสนอแนะแนวทางในการป้องกนัโรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการ
ตายของคนไทย 
 

3. สาระส าคญั 
 โรค หมายถึง ความไม่สบายหรอืหรอืการเกิดภาวะผิดปกติขึ้นในร่างกาย โดยแสดงอาการ
ผดิปกติหรอืมอีาการเจบ็ป่วยออกมาให้เห็น เช่น เป็นไข้ อ่อนเพลยี ปวดศีรษะ อาเจยีน ซึ่งอาการที่
ปรากฏนัน้อาจจะเป็นอยู่ระยะหนึ่งแลว้หาย หรอืกลบัมาเป็นซ ้าอกีกไ็ด ้หรอือาจแสดงอาการอยู่ตลอดไป 
จนอาจส่งผลท าใหอ้วยัวะของรา่งกายเกดิความพกิาร ทุพพลภาพ หรอือาจท าใหผู้ป่้วยเสยีชวีติได ้สถติิ
การเสยีชวีติด้วยโรคของคนไทยพบว่า  5 อนัดบัแรก ได้แก่ โรคมะเรง็ โรคหวัใจขาดเลอืด ความดนั
โลหติสูงและโรคหลอดเลอืดในสมอง โรคปอดอกัเสบและภาวะไตวาย ซึง่แต่ละโรคมแีนวทางการป้องกนั
โรคทีทุ่กคนควรควรน ามาปฏบิตัเิพื่อใหต้นเองปลอดภยัจากโรคดงักล่าวและมสีุขภาพด ี
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของคนไทย 
  - ความหมายของค าทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - สถานการณ์และโรคทีเ่ป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายและระบุโรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของคน

ไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. อธิบายลกัษณะ สาเหตุ และอาการของโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการ

เสยีชวีติของคนไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(K)   
3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัปัญหาและแนวทางในการป้องกนัโรคที่เป็นสาเหตุ

ส าคญัของการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของคนไทยรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่เรยีนรู ้(A) 
4. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการป้องกนัโรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการ

เสยีชวีติของคนไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครูสุ่มนักเรยีน 2–3 คน ออกมาเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการวางแผนการจดัรายการใน 1

วนั ส าหรบัตนเอง ตามที่ได้รบัมอบหมายในคาบเรยีนที่ผ่านมาให้เพื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้
ค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรูเ้รื่อง โรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของคนไทย ใน

หวัขอ้ ความหมายของค าทีเ่กี่ยวขอ้ง สถานการณ์และตวัอย่างโรคทีเ่ป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วยและการ
เสยีชวีติโดยใชภ้าพและตารางทีเ่กีย่วขอ้งประกอบค าอธบิาย 
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2. ครูให้ความรูเ้สรมิอาเซยีนเรื่องผลการศึกษาของสถาบนัจอรจ์เพื่อสุขภาพนานาชาติ (The 
George Institute for International Health) เกี่ยวกบัอุบตัิการณ์ของโรคมะเรง็ในกลุ่มประเทศอาเซียน
พบว่า โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ชายมากที่สุดเป็นอันดบัหนึ่ง 
รองลงมาคอืโรคมะเรง็ตบัและโรคมะเรง็ล าไส้ใหญ่ ตามล าดบั ส่วนในผู้หญิง ได้แก่ โรคมะเรง็เต้านม 
โรคมะเรง็ปอด และโรคมะเรง็ปากมดลกู ตามล าดบั 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ค้นคว้าและอภปิราย โดยแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัน าเสนอจนครบ

ทุกกลุ่ม ดงัรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม. 
3 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

2. นักเรยีนอาสาสมคัร 3–4 คน ออกมาน าเสนอสรุปผลการปฏบิตักิิจรรม โดยอ่านบนัทกึของ
ตนเองหน้าชัน้เรยีน จากนัน้ครใูหค้วามรูเ้พิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม ส ารวจสถติกิารเจบ็ป่วยและเสยีชวีติของคน ใน

ชุมชน โดยวเิคราะหปั์จจยัทีม่สี่วนใหเ้กดิสถานการณ์ดงักล่าวและแนวทางแกไ้ข แลว้น ามา  เสนอในคาบ
เรยีนต่อไป 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ใหน้ักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ  
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพและตารางประกอบค าอธบิายเกี่ยวกบัเรือ่ง โรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัของการเจบ็ป่วยและ

การเสยีชวีติของคนไทย 
2. ใบกจิกรรมที ่24 เรือ่ง คน้ควา้และอภปิราย 
3. ใบกจิกรรมที ่25 เรือ่ง เขยีนสรปุความรูค้วามเขา้ใจในรปู แผนทีค่วามคดิ 
4. ใบกจิกรรมที ่26 เรือ่ง ส ารวจสถติกิารเจบ็ป่วยและเสยีชวีติของคนในชุมชน 
5. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

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

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

 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ความมาย สถานการณ์ 
ลกัษณะ สาเหตุ อาการและ
แนวทางในการป้องกนัโรคที่
เป็นสาเหตุส าคญัของการ
เจบ็ป่วยและการเสยีชวีติของ
คนไทย 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมคน้ควา้และ
อภปิราย 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมเขยีนสรปุ
ความรูค้วามเขา้ใจในรปูแผนที่
ความคดิ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมส ารวจสถติกิาร
เจบ็ป่วยและเสยีชวีติของคนใน
ชุมชน 

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 3 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ       เรือ่ง  ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/3 รวบรวมขอ้มลูและเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 

3. สาระส าคญั 
 ปัญหาสุขภาพในชุมชน หมายถงึ  สิง่ทีก่่อใหเ้กดิความขดัขอ้งทางสุขภาพของประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในชุมชนเดียวกัน โดยความขดัข้องทางสุขภาพนัน้เกิดจากการเจ็บป่วย เป็นโรค และความไม่
ปลอดภยัในชวีติ ปัญหาสุขภาพในชุมชนมหีลายด้าน เช่น ปัญหาโรคตดิต่อในชุมชน และปัญหาโรคไม่
ตดิต่อในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนควรสรา้งเสรมิสุขภาพเพื่อป้องกนัปัญหาจากโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ 
โดยควบคุมองคป์ระกอบของการเกดิโรคตดิต่อใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล และสรา้งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ี
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
   - ความหมายและความส าคญั 
  - ลกัษณะของปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางการแกไ้ข 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายและความส าคญัในเรือ่งปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้(K) 
2. อธบิายเกี่ยวกบัลกัษณะของปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางในการแก้ไขอย่างถูกต้องได ้

(K)  
3. อธบิายและระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อในชุมชนอย่างถูกต้องได ้

(K, P)  
4. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัปัญหาสุขภาพในชุมชนรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจ

ใฝ่เรยีนรู ้(A) 
 

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. ใหต้วัแทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการส ารวจสถติกิารเจบ็ป่วยและเสยีชวีติของ   

คนในชุมชน ตามที่ได้รบัมอบหมายในคาบเรยีนที่ผ่านมาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชัน้เรยีน โดยครูและ
นกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ต่อผลการปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าว 

3. ใหน้ักเรยีนรว่มกนัดูภาพหรอือ่านขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัลกัษณะของปัญหาสุขภาพใน
ชุมชนทีค่รเูตรยีมมา แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีว่่า  

    – นกัเรยีนคดิว่าภาพหรอืขา่วดงักล่าวมคีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใด    
 – นกัเรยีนคดิว่าตนเองสามารถเขา้ไปแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
 – นักเรยีนคดิว่าสาเหตุที่ส าคญัใดบ้างที่เป็นปัจจยัที่ท าให้เกิดปัญหาดงักล่าว และจะมแีนว

ทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร (ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรูใ้นหวัข้อเรื่อง ปัญหาสุขภาพในชุมชนในหวัข้อที่ 3.1 และหวัข้อที่ 3.2  โดยใช้

ภาพที่เกี่ยวข้องประกอบค าอธิบาย ดงัรายละเอียดในหนังสือเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพล
ศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 

2. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเกีย่วกบัเรือ่งที่กระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มประเทศอาเซยีนไดต้ก
ลงร่วมกนัมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นศูนยพ์ฒันาเครอืข่ายการควบคุมและ
เฝ้าระวงัโรคติดต่อในกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยมกีารจดัตัง้ศูนย์ให้การฝึกอบรมป้องกนัโรคติดต่อแก่
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขภายในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. ใหน้ักเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมระดมความคดิเหน็เพือ่ตอบค าถามโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-

5 คน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนดให ้
2. ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเฉลย

ค าตอบทีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีนทราบและใหผู้ท้ีต่อบไมถู่กตอ้งแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้ง 
 

ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมการเขียนเรยีงความ เรือ่ง ความสัมพันธ์พฤติกรรม

สุขภาพของบุคคลต่อปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยน ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัแลว้ใหน้ักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรอืขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัปัญหาสุขภาพในชุมชน 
2. ใบกจิกรรมที ่27 เรือ่ง ระดมความคดิเหน็เพื่อตอบค าถาม 
3. ใบกจิกรรมที่ 28 เรื่อง การเขยีนเรยีงความ เรื่องความสมัพนัธ์พฤตกิรรมสุขภาพของบุคคล

ต่อปัญหาสุขภาพในชุมชน 
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม.3 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิชจ ากดั 
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6. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 
จ ากดั 

 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ความมาย ความส าคญั และ
ลกัษณะของปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน และแนวทางแกไ้ข 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมระดมความ
คดิเหน็เพื่อตอบค าถาม 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการเขยีน
เรยีงความ 

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 เครือ่งมือวดัและประเมินผล 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 ่3 ใส่ใจสุขภาพ       เรือ่ง  การออกก าลงักาย การาพกัผ่อน และ 
               การสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/4 วางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
 
3. สาระส าคญั 
 การวางแผนการออกก าลงักาย ควรยดึหลกั 4 พ. ได้แก่ บ่อยพอ หนักพอ นานพอ และพอใจ 
การวางแผนการพกัผ่อน ต้องจดัเวลาการพกัผ่อนให้เหมาะสมเพยีงพอกบัความต้องการ โดยค านึงถึง
ช่วงการด าเนินชวีติทีป่กต ิและการด าเนินชวีติทีไ่ม่ปกต ิและการวางแผนการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทาง
กาย ต้องเลอืกรปูแบบของกจิกรรมที่ค านึงถงึขดีความสามารถของตนเอง จดัโปรแกรมการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกายใหม้กีารปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายในแต่ละส่วน
ควรมลี าดบัแบบแผนและค่อยเป็นค่อยไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพ 
   - ความหมายและความส าคญัของการออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกาย 
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  - การวางแผนและการจดัเวลาในการออกก าลงักาย 
  - การวางแผนและการาจดัเวลาในการพกัผ่อน 
  - การวางแผนและการจดัเวลาในการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย 
 
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมายและความส าคญัของการออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกายได ้(K) 

2. อธบิายและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนและจดัเวลาในการออกก าลงักาย การพกัผ่อน 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P)   

3. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความหมายและความส าคญั การออกก าลงักาย การ
พกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

4. วางแผนและจดัเวลาในการออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทาง
กายอยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตัิกจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีนอาสาสมคัรประมาณ 2–3 คน ออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรมการเขยีน  

เรียงความเรื่องความสัมพันธ์พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลต่อปัญหาสุขภาพในชุมชน  ตามที่ได้
มอบหมายในคาบเรยีนที่ผ่านมาให้เพื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน และให้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหาของเรยีงความทีเ่พื่อนแต่ละคนออกมาน าเสนอ โดยครใูหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 



22 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 1–2 คน ออกมาน าเสนอในเรื่องความหมายและความส าคญัของการ 

ออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายตามที่ไดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนที่
ผ่านมา โดยครูอธบิายและให้ความรูเ้พิม่เติม ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีนฯ /สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษา
และพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 

2. ใหน้ักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม เขยีนสรปุแผนทีค่วามคดิ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม รว่มกนั
ศกึษาและสรุปในรปูแบบการเขยีนแผนทีค่วามคดิในหวัขอ้ทีก่ าหนด โดยศกึษา เนื้อหาในหนงัสอืเรยีนฯ /
สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 กลุ่มที่ 1 ศกึษาเรื่อง การวางแผนและหลกัปฏบิตัเิพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนจดัเวลาในการ
ออกก าลงักาย 

 กลุ่มที่ 2 ศกึษาเรื่อง การวางแผนและหลกัปฏบิตัเิพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนจดัเวลาในการ
พกัผ่อน 

 กลุ่มที่ 3 ศกึษาเรื่อง การวางแผนและหลกัปฏบิตัเิพื่อน ามาใช้ในการวางแผนจดัเวลาในการ
สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย 

3. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาปฏบิตักิจิกรรมหน้า
ชัน้เรยีนโดยครใูหค้วามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. ครูอธิบายและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรยีมตัว และความปลอดภัยในการปฏิบัติ

กจิกรรมสรา้งเสรมิสมรรถภาพ แลว้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 
2. ให้นักเรยีนจบัคู่กบัเพื่อนทดลองปฏบิตักิจิกรรมการออกก าลงักายในรูปแบบไอโซโทนิกและ

ไอโซเมตตกิ ตามทีค่รกู าหนดดว้ยความระมดัระวงั 
 

ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมส ารวจการใช้เวลาว่างของสมาชิกในครอบครวั และ

กจิกรรมการเขยีนโปรแกรมการวางแผนปฏบิตักิจิกรรมการออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกายใน 1 สปัดาห ์โดยน ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครูและนักเรยีนสรุปความรู้และผลที่ได้รบัจากการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรยีน

บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
2. ครใูหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิ โดยให้นักเรยีนน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใชป้ระกอบการวางแผนการออกก าลงักายและการพกัผ่อนร่างกาย โดยใหเ้ลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมและ
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ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายมากมายจนเกินความจ าเป็น เช่น หากจะออกก าลงักายก็สามารถไปใช้บรกิารใน
สวนสาธารณะใกล้บ้าน ซึ่งนอกจากจะได้ออกก าลงักายให้ร่างกายแขง็แรงแล้ว ยงัสามารถพกัผ่อนใน
บรรยากาศธรรมชาตไิดอ้กีดว้ย 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพประกอบเกีย่วกบักจิกรรมการออกก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพ 
2. ใบกจิกรรมที ่29  เรือ่ง เขยีนสรปุแผนทีค่วามคดิ 
3. ใบกจิกรรมที ่30 เรือ่ง ส ารวจการใชเ้วลาว่างของสมาชกิในครอบครวั 
4. ใบกจิกรรมที ่31 เรื่อง การเขยีนโปรแกรมการวางแผนปฏบิตักิจิกรรมการออกก าลงักาย การ    

พกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายใน 1สปัดาห ์
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 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามและสอบถามเกีย่วกบั  
ความมาย ความส าคญั การ
วางแผนและการจดัเวลาในการ
ออกก าลงักาย การพกัผ่อน 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพ
ทางกาย 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมเขยีนสรปุแผนที่
ความคดิ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมส ารวจการใช้
เวลาว่างของสมาชกิใน

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีน/สื่อการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์

ตามดุลยพนิิจของคร ู
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ครอบครวั แบบ ม.3 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการเขยีน
โปรแกรมการวางแผนปฏบิตัิ
กรรมการออกก าลงักาย การ
พกัผ่อน และการสรา้งเสรมิ
สมรรถภาพทางกายใน 1 
สปัดาห ์

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 ่3 ใส่ใจสุขภาพ      เรือ่ง  การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/5 ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาไดต้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
3. สาระส าคญั 
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นตวับ่งชี้ถงึความสามารถทางร่างกายของตนเองว่ามคีวาม
สมบรูณ์แขง็แรงของร่างกาย เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปรบัปรงุพฒันาใหต้นเองมสีมรรถภาพทางกายทีด่ ี
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด ารงชีวิตและประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวัน การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรยีนนิยมใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วยการวิง่เรว็ระยะทาง 50 เมตร ยนืกระโดดไกล แรงบบีมอืที่ถนัด ลุก–นัง่ภายในเวลา 30 
วนิาท ีดงึขอ้ราวเดีย่ว   วิง่เกบ็ของ วิง่ทางไกล และงอตวัขา้งหน้า 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  - รปูแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพางกาย 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายและความส าคญัของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่าง

ถูกตอ้งได ้(K) 
2. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพรว่มกบั

ผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
3. ระบุรปูแบบและวธิกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างถูกตอ้งได ้(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 

• นักเรยีนอาสาสมคัร 3–4 คน ผลดัเปลีย่นกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมส ารวจการ
ใชเ้วลาว่างของสมาชกิในครอบครวั และกจิกรรมการเขยีนโปรแกรมการวางแผนปฏบิตักิจิกรรมการออก
ก าลงักาย การพกัผ่อน และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายใน 1 สปัดาห ์ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ในคาบ
เรยีนทีผ่่านมาใหเ้พื่อน ๆ ฟังหน้าชัน้เรยีน 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักเรยีนร่วมกันดูภาพแสดงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและระดมความคิดต่อ

กจิกรรมในภาพดงักล่าว โดยใหน้ักเรยีนเชื่อมโยงความคดิกบัการศกึษาในเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ  

2. นักเรยีนร่วมปฏบิตักิจิกรรมศกึษาแลว้อภปิราย โดยแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนั
ศกึษาตามประเดน็ทีก่ าหนดในเวลาทีค่รกู าหนด โดยใชข้อ้มลูจากหนงัสอืเรยีนฯ /สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษา
และพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 ประกอบการน าเสนอเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของการทดสอบ อุปกรณ์



29 
 

ประกอบ วธิกีารทดสอบ การบนัทกึขอ้มลู ระเบยีบการทดสอบ และการแปลผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ   

 กลุ่มที ่1 เรือ่ง การทดสอบการวิง่เรว็ระยะทาง 50 เมตร 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง การยนืกระโดดไกล 
 กลุ่มที ่3 เรือ่ง การวดัแรงบบีมอืทีถ่นดั 
 กลุ่มที ่4 เรือ่ง การทดสอบการลุก–นัง่ 
 กลุ่มที ่5 เรือ่ง การดงึขอ้ราวเดีย่วและการงอแขนหอ้ยตวั  
 กลุ่มที ่6 เรือ่ง การวิง่เกบ็ของ 
 กลุ่มที ่7 เรือ่ง การวิง่ทางไกล 
 กลุ่มที ่8 เรือ่ง การงอตวัขา้งหน้า 
3. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัส่งตวัแทนออกมาสรุปผลการศกึษาค้นควา้ให้เพื่อน ๆ ฟัง

ประกอบการสาธติหน้าชัน้เรยีน และใหเ้พื่อนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์    
• ใหน้กัเรยีนรว่มกนัทดสอบและเกบ็ขอ้มลูรายการทดสอบในวนัที ่1 รายการที ่1, 2, 8 
 

ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนเตรยีมปฏบิตักิจิกรรมการทดสอบและเกบ็ขอ้มลูรายการทดสอบในวนัที ่

2 รายการที ่3, 4, 5, 6 และ 7 นอกเวลาเรยีนและน าผลการทดสอบมาน าเสนอในคาบเรยีนต่อไป 
 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลที่ได้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แล้วให้นักเรยีนบนัทกึ 

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรอืสื่อวดีทิศัน์ต่าง ๆ ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัรปูแบบวธิกีารทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. ใบกจิกรรมที ่32 เรือ่ง ศกึษาแลว้อภปิราย 
3. ใบกจิกรรมที ่33 เรือ่ง การทดสอบสมรรถภาพ 
4. ใบบนัทกึกจิกรรมผลการทดสอบสมรรถภาพ 
5. สนามกฬีา หรอืสนามหญา้ หรอืโรงฝึกพลศกึษา 
6. อุปกรณ์ส าหรบัประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
7. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

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

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

 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายและความส าคญั
ของการ ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
รปูแบบและวธิกีารทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมศกึษาแลว้
อภปิราย 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 6 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ     เรือ่ง  การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรค 
และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 4.1 ม 3/5 ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาไดต้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
3. สาระส าคญั 

เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษามาไดม้าจากผลการศกึษา
กลุ่มนักเรยีนมธัยมศึกษา ระดบัอายุ 13–18 ปี รวมทัว่ประเทศไทย โดยส านักพัฒนาการพลศึกษา 
สุขภาพ และนนัทนาการกรมพลศกึษา (ปัจจุบนัคอืกรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา)ซึง่ท า
การทดสอบตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ  (ICSPFT) และได้แบ่ง
เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายเป็น 5 ระดบั คอื ดมีาก ด ีปานกลาง ต ่า และต ่ามากโดยเมือ่ท าการ
ทดสอบไดค้่าทดสอบเท่าไรใหน้ าไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้หากคนใดมสีมรรถภาพทางกาย
ทีด่หีรอืดมีากก็ควรจะปฏบิตัตินเพื่อด ารงสมรรถภาพทีด่ไีว้ ส าหรบัผู้ที่มสีมรรถภาพทางกายปานกลาง
ควรสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายของตนใหด้ขีึน้ไป และผู้ที่มสีมรรถภาพทางกายต ่าหรอืต ่ามาก ต้อง
ท าการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ต่ีอไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ (ต่อ) 
  - เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพางกาย 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายและระบุขัน้ตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

มาตรฐานระหว่างประเทศอย่างถูกตอ้งได ้(K) 
2. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

มาตรฐานระหว่างประเทศรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
3. วเิคราะห์เกี่ยวกบัการผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย ระหว่างประเทศและแนวทางในการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายอย่างถูกตอ้งได ้(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 
• ครสูุ่มนักเรยีนประมาณ 3–4 คน ให้ออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการทดสอบและเก็บ

ขอ้มลูรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา  
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
• ครใูห้นักเรยีนร่วมกนัน าเสนอเกี่ยวกบั ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย

ตามทีไ่ดศ้กึษา และน าไปใชใ้นการแปลผลขอ้มลู โดยครใูหค้วามรูเ้พิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. ครูให้นักเรยีนร่วมกนัน าเสนอเกี่ยวกบั ปัญหา อุปสรรคที่เกดิขึน้ในการทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกาย และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
2. ครใูหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิม่เตมิ และเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามใน

ประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ  
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ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• ใหน้กัเรยีนแต่ละคนผลดัเปลีย่นกนัน าเสนอผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายจนครบทุกคน  
 จากนัน้ให้ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง และด ารงสมรรถภาพให้คงไว้ โดยครูให้

ความรูแ้ละค าแนะน าเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนักเรยีนสรุปความรูแ้ละผลทีไ่ด้จากการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนั แลว้ให้นักเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
2. นักเรยีนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ใส่ใจ 

สุขภาพ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 
2. สนามกฬีา หรอืสนามหญา้ หรอืโรงฝึกพลศกึษา 
3. ตารางการแปลผลเกณฑส์มรรถภาพทางกาย 
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 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 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ขัน้ตอนการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายดว้ยแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและแนวทางในการสรา้ง
เสรมิสมรรถภาพทางกาย 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู
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 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 

 
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 ่4  ชวีติปลอดภยั     เรือ่ง  ปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/1 วเิคราะหปั์จจยัเสีย่งและพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั 
 
3. สาระส าคญั 

พฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพ  หมายถึง พฤติกรรมทางสุขภาพใด ๆ ของบุคคลในชุมชน เมื่อ
ปฏบิตัแิลว้ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพ น าไปสู่การเจบ็ป่วยเป็นโรค และเป็นอนัตรายต่อชวีติของตนเอง 
ครอบครวั ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน 

การรู้ถึงปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครวั และชุมชน เป็นสิ่ง
ส าคญัทีท่ าใหค้นเราเกดิความตระหนกัและรบัรูถ้งึสถานการณ์ทางสุขภาพในปัจจบุนัในเรือ่งของการดแูล
สุขภาพ การป้องกนัโรค และการสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึง่ส่งผลใหม้สีุขภาพทีด่ที ัง้ทางรา่งกายและจติใจ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 
  - ความหมายและความส าคญั 
  - ตวัอยา่งของพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 
  - แนวทางในการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายและความส าคญัของปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพอย่างถูกต้องได ้

(K) 
2. อธบิายและระบุแนวทางในการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. ตระหนกัถงึความส าคญัของปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ (A)  
4. สื่อสารเพื่ออธบิายความหมาย ความส าคญั แนวทางในการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 

ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้(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 
• ครนู าแบบทดสอบความรูก่้อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั แจกใหน้ักเรยีนทุก

คนเพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักเรยีนอาสาสมคัรออกมาน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าในเรื่อง ปัจจยัและพฤติกรรม

เสีย่งต่อสุขภาพตามทีไ่ดม้อบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครนู าภาพทีแ่สดงพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพของบุคคลในลกัษณะต่าง ๆ โดยใหน้ักเรยีนร่วม

แสดงความคดิเหน็ต่อค าถามทีค่รเูตรยีมมา เช่น  
– จากภาพนักเรียนคิดว่า พฤติกรรมของบุคคลที่ส ังเกตเห็นในภาพแสดงออกถึง

พฤตกิรรม เสีย่งต่อสุขภาพอยา่งไร 
   – นกัเรยีนคดิว่าพฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อบุคคลไดอ้ยา่งไร 
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3. ครูให้ความรู้ในเรื่องปัจจยัและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ในหัวข้อ1.1 1.2 และ1.3 ดัง
รายละเอยีดในหนงัสอืเรยีนฯ / สื่อการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 

4. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเกี่ยวกบัผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรือ่ง “คนไทยกบั
วนิัยจราจร” ใน พ.ศ. 2555 ของศูนยส์ ารวจความคดิเหน็ของประชาชนนิดาโพล สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์ระบุว่า สงิคโปรเ์ป็นประเทศทีม่กีารขบัขีย่านพาหนะทีถู่กวนิยัจราจรมากทีสุ่ดในอาเซยีน ถงึ
รอ้ยละ 69.38 อนัดบัสองคอืประเทศมาเลเซยี รอ้ยละ 8.01 และอนัดบัสามคอืประเทศไทย รอ้ยละ 6.34 
และงานวจิยัของสถาบนัทางการแพทยใ์นประเทศออสเตรเลยีพบว่า ในกลุ่มประเทศอาเซยีนก าลงันิยม
อาหารประเภทจงัก์ฟู้ดหรอือาหารขยะที่มาจากประเทศในแถบตะวนัตกมากขึน้ จงึส่งผลใหม้ผีูป่้วยดว้ย
โรคเบาหวานในกลุ่มประเทศอาเซยีนเพิม่สงูขึน้ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
• นักเรยีนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะห์ ภาพแลว้อภปิราย โดยแต่ละกลุ่ม

ผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาจบัสลากเพื่อน าภาพที่แสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลใน
ลกัษณะต่าง ๆ ที่ครเูตรยีมมา น าไปร่วมกนัวเิคราะห์สรุปขอ้คดิเหน็ต่อพฤตกิรรมในภาพที่เหน็ร่วมกนั 
โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
 • ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะห์ภาพ

แล้วอภปิรายให้เพื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน และให้เพื่อน ๆ ร่วมกนัสอบถามและแสดงความคดิเหน็ โดยครใูห้
ความรูแ้ละค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 
2. ภาพแสดงลกัษณะการแสดงออกทางพฤตกิรรมเสีย่งของบุคคลในลกัษณะต่าง ๆ  
3.แบบทดสอบความรูก่้อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 
4. ใบกจิกรรมที ่31 เรือ่ง วเิคราะหภ์าพแลว้อภปิราย 
5. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม. 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

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

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

 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
การทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติ
ปลอดภยั 

แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงั
การเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 
ชวีติปลอดภยั 

- 

ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายและความส าคญั
ของปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อสุขภาพ 
ตวัอยา่งของพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สุขภาพ 
แนวทางในการป้องกนั
พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะหภ์าพ
และอภปิรายผล 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 ่4  ชวีติปลอดภยั       เรือ่ง  พฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรงในวยัรุ่น 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/1 วเิคราะหปั์จจยัเสีย่งและพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกนั 

พ 5.1 ม 3/2 หลกีเลีย่งการใชค้วามรุนแรงและชกัชวนเพื่อนใหห้ลกีเลีย่งการใชค้วามรุนแรงใน
การแกปั้ญหา 

 
3. สาระส าคญั 

ปัจจุบนัปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวยัรุ่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคญัในสงัคมไทย 
ความรุนแรงที่เกดิขึน้นอกจากจะส่งผลต่อตวัวยัรุ่นเองแล้ว บางครัง้ความรุนแรงดงักล่าวยงัลุกลามมา
สรา้งปัญหาใหเ้กดิขึน้กบัผูค้นในสงัคมดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากในหลายกรณีทีม่กีารน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ 
นักเรยีนเป็นผูท้ีอ่ยู่ในช่วงชวีติของการเป็นวยัรุน่ เป็นผู้ทีม่โีอกาสเสีย่งทีจ่ะเป็นผูก้ระท าหรอืถูกกระท าที่
เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรง จงึควรไดศ้กึษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายและประเภทของความ
รนุแรง ตลอดจนผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว จะช่วยใหเ้กดิความตระหนักต่อปัญหา 
และหลีกเลี่ยงต่อการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม  นอกจากนี้ย ังสามารถที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความรนุแรงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 พฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรงในวยัรุ่น 
  - ความหมายและการจดักลุ่มความรุนแรง 
  - ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุของพฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรง 
  - พฤตกิรรมและสาเหตุของการใชค้วามรนุแรงในวยัรุ่น 
 
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมายและการจดักลุ่มความรนุแรง อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
2. อธบิายและระบุปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตูของการใชค้วามรนุแรงในวยัรุน่อยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. ตระหนักถึงความส าคญัในการเรยีนรู้และปฏิบตัิกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความ

รนุแรงในวยัรุน่ (A)  
3. แสดงทกัษะในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมการใช้ความรุนแรงทัง้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม

อยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครูและนักเรยีนสนทนาการเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏิบตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้ 
2. ครูให้นักเรยีนที่มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการรบัรูใ้นเรื่องสถานการณ์การใช้ความรุนแรงของ 

วยัรุ่นในสงัคมไทยออกมาเล่าเกี่ยวกบัประสบการณ์ดังกล่าวให้เพื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน เพื่อให้นักเรยีน
ตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งในเรือ่งดงักล่าว 

 



46 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง ความหมายและการจดักลุ่มความรุนแรง  และปัจจยัที่เป็นสาเหตุของ   

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ดงัรายละเอียดในหนังสือเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา 
สมบรูณ์แบบ ม. 3   

2. ใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

 1. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏบิตักิิจกรรมแบ่งกลุ่มแล้วอภปิราย 
โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

          กลุ่มที1่ เรือ่ง พฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรงภายในกลุ่มของวยัรุน่ 
          กลุ่มที่ 2 เรื่อง ปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤตกิรรมการใช้ความรุนแรงภายนอก

กลุ่มของวยัรุน่ 
          กลุ่มที ่3 เรื่อง แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขพฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรงภายนอก

กลุ่มของวยัรุน่ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3  
2. ครูสุ่มนักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกนัออกมาอ่านขอ้ความที่เขยีนในแบบบนัทกึจากการ

ปฏบิตักิจิกรรมใหเ้พื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน โดยครใูหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. นักเรยีนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัปฏบิตัิกิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมตอบค าถาม  ดงัรายรายละเอียดใน

หนงัสอืเรยีนฯ /สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 
2. มอบหมายให้นักเรยีนจดัท าสมุดข่าวหรอืภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ

วยัรุ่นที่เกดิในสงัคม ดงัรายรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ /สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม. 3 

3. มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซยีน โดยให้แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนั
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุส าคญัที่เป็นปัจจยัท าให้เกิดการเสยีชวีติของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซยีน  
โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นผลสบืเนื่องมาจากความรุนแรง เปรยีบเทยีบสถติแิละอนัดบัของสาเหตุทีค่น้พบ 
จัดท าเป็นรายงาน (ศึกษาค้นคว้าได้จาก  Encycopedia Britannica หรือ The World Almanac and 
Book of Facts หรอืเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูใ้นเรือ่งอาเซยีนศกึษา) 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบกจิกรรมที ่35 เรือ่ง การปฏบิตักิจิกรรม แบ่งกลุ่มแลว้อภปิราย 
2. ใบกจิกรรมที ่36 เรือ่ง การปฏบิตักิจิกรรม แบ่งกลุ่มรว่มตอบค าถาม 
3. ใบกจิกรรมที ่37 เรือ่ง การปฏบิตักิจิกรรม การจดัท าสมดุภาพ 
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 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายและการจดักลุ่ม
ความรุนแรง ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุ
พฤตกิรรมการใชค้วามรุนแรง
ในวยัรุน่ 
แนวทางในการปฏบิตัตินเพื่อ
หลกีเลีย่ง และแกไ้ขพฤตกิรรม
เสีย่ง และแกไ้ขพฤตกิรรมการ
ใชค้วามรุนแรงทัง้ภายในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมแบ่งกลุ่มรว่ม
ตอบค าถาม 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมแบ่งกลุ่มแลว้
อภปิราย 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 
 

ตามดุลยพนิิจของคร ู
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการจดัท าสมุด
ภาพ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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) 
  



50 
 

ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4  ชวีติปลอดภยั     เรือ่ง  อทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรุนแรง 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/3 วเิคราะหอ์ทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรง 

 

3. สาระส าคญั 
ปัจจุบนัปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวยัรุ่นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคญัในสงัคมไทย 

ความรุนแรงที่เกดิขึน้นอกจากจะส่งผลต่อตวัวยัรุ่นเองแล้ว บางครัง้ความรุนแรงดงักล่าวยงัลุกลามมา
สรา้งปัญหาใหเ้กดิขึน้กบัผูค้นในสงัคมดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากในหลายกรณีทีม่กีารน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ 
นักเรยีนเป็นผูท้ีอ่ยู่ในช่วงชวีติของการเป็นวยัรุน่ เป็นผู้ทีม่โีอกาสเสีย่งทีจ่ะเป็นผูก้ระท าหรอืถูกกระท าที่
เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรง จงึควรไดศ้กึษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายและประเภทของความ
รนุแรง ตลอดจนผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว จะช่วยใหเ้กดิความตระหนักต่อปัญหา 
และหลีกเลี่ยงต่อการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม  นอกจากนี้ย ังสามารถที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความรนุแรงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 อทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรง 
  - ความหมายของค าทีเ่กีย่วขอ้งและความส าคญั 
  - ตวัอยา่งของสื่อทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรง 
  - แนวทางการเลอืกรบัสื่อทีเ่หมาะสม 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายของค าทีเ่กีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรง

อยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
2. อธบิายและยกตวัอยา่งของสื่อทีม่ผีลต่อสุขภาพทีด่แีละทีไ่มด่อียา่งถูกตอ้งได ้ (K, P)  
3. อธบิายและยกตวัอยา่งของสื่อทีม่ผีลใหเ้กดิปัญหาความรุน่แรงอย่างถูกตอ้งได ้(K, P)  
4. เข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ

รนุแรงรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่เรยีนรู ้(A)  
5. แสดงทกัษะในการวเิคราะหล์กัษณะของสื่อแต่ละประเภทอยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏิบตัิกจิรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา เพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีน 3–4 คน ผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการศกึษาในเรื่อง อทิธพิลของสื่อ

ต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรงตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครใูหค้วามรูใ้นเรื่อง อทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรมสุขภาพและความรนุแรง ในหวัขอ้ที ่3.1 3.2   

3.3 และ 3.4 ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 
โดยใช้ภาพหรอืข่าวหรอืเหตุการณ์ที่สื่อน าเสนอ เป็นตวัอย่างการแบ่งประเภทของสื่อในแต่ละลกัษณะ
ประกอบการอธบิาย 
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2. ครูให้ความรูเ้สรมิอาเซียนที่เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องตัวอย่างของสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง โดยกล่าวถงึการที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทยไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นหอ้งปฏบิตักิารอ้างองิของอาเซยีนดา้นหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องส าอางแห่งอาเซียน  (ASEAN Cosmetic Reference Laboratory: ACRL) เมื่อเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นกัเรยีนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมระดมความคดิเหน็โดย  

กลุ่มที ่1 แนวทางการป้องกนัปัญหาจากอทิธพิลของสื่อส่งผลต่อพฤตกิรรมสุขภาพ 
  กลุ่มที ่2 แนวทางการป้องกนัปัญหาจากอทิธพิลของสื่อส่งผลใหเ้กดิปัญหาความรุนแรง 
2. แต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม ตามประเด็น       

ที่ก าหนด โดยให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นร่วมกนัแสดงความคดิเห็นต่อการปฏบิตัิกิจกรรมดงักล่าว และครูให้
ความรูแ้ละค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมการท าสมุดภาพ ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการ

เรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 นอกเวลาเรยีน โดยน ามาเสนอในคาบเรยีนต่อไป 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรือข่าวหรือเหตุการณ์ที่สื่อน าเสนอ เป็นตัวอย่างการแบ่งประเภทของสื่อในแต่ละ 

ลกัษณะ 
2. ใบกจิกรรมที ่38 เรือ่ง ระดมความคดิเหน็ 
3. ใบกจิกรรมที ่39 เรือ่ง การท าสมดุภาพ 
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 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายของค าทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัอทิธพิลของสื่อต่อพฤตกิรรม
สุขภาพและความรนุแรง 
แนวทางการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาจากทิธพิลของสื่อทีม่ผีล
ต่อสุขภาพและความรุนแรง 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมระดมความ
คดิเหน็ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 

ตามดุลยพนิิจของคร ู

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมการท าสมุดภาพ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 10 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4  ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลท์ีส่่งผลต่อสุขภาพ 

        และการเกดิอุบตัเิหตุ 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/4 วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องการดื่มทีม่แีอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกดิอุบตัเิหตุ 

 

3. สาระส าคญั 
แอลกอฮอล์มีลักษณะเป็นของเหลวที่ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น  แบ่ งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

เมทลิแอลกอฮอลแ์ละเอธลิแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มคอื เอธลิแอลกอฮอล ์
ซึง่เครื่องดื่มแต่ละชนิดจะมปีรมิาณของแอลกอฮอลท์ีแ่ตกต่างกนั  เครือ่งดื่มทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล์
ไดแ้ก่ ไวน์ แชมเปญ สาโท อุ กระแช่ น ้าตาลเมา สาเก เบยีร ์วสิกี ้บรัน่ด ีคอนยคั วอดกา้  

การดื่มเครื่องดื่มทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอลจ์ะท าใหผู้ด้ ื่มสนุกสนานรื่นเรงิ มเีกดิอาการมนึเมา 
ขาดสตสิมัปชญัญะ การตดัสนิใจผดิพลาด เกดิความคกึคะนอง กลา้เสีย่งอนัตราย เช่น การขบัรถเรว็ ขบั
รถแขง่ ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุอยา่งรนุแรงได้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
  - ลกัษณะขอเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
  - ผลกระทบของการดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลต่์อสุขภาพและการเกดิอุบตัเิหตุ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมาย ลกัษณะ ชนิด และระบุผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพและการเกดิอุบตัเิหตุอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P)  
2. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลก์บัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่

รู ้(A) 
3. สื่อสารเพื่ออธบิายความรู้และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ต่อ

สุขภาพและการเกดิอุบตัเิหตุใหผู้อ้ื่นเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครสูุ่มนักเรยีน 2–3 คน ผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมการจดัท าสมุด

ภาพตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในคาบเรยีนทีผ่่านมา โดยใหเ้พื่อน ๆ รว่มแสดงความคดิเหน็ 
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ ในหวัข้อ 4.1และ 4.2 โดยใช้ภาพประกอบ

ค าอธบิายดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม.3  
2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
• นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์สรุปผลกระทบของการดืม่

เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลท์ีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพและ การเกดิอุบตัเิหตุด้วยแผนทีค่วามคดิโดยใช้เวลา
ตามทีค่รกู าหนด 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• นักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนผลดัเปลีย่นกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมให้เพื่อน ๆ 

ฟังหน้าชัน้เรยีน โดยครใูหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพแสดงลกัษณะเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลป์ระเภทต่าง ๆ 
2. ใบกิจกรรมที่ 40 เรื่อง วิเคราะห์ สรุปผลกระทบของการดืม่ เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ ี

ผลกระทบต่อสุขภาพและการเกดิอุบตัเิหตุดว้ยแผนทีค่วามคดิ 
3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
4. สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม.3 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิชจ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .3 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมาย ลกัษณะ ชนิดและ
ระบุผลกระทบของการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ ี
ผลกระทบต่อสุขภาพและการ
เกดิอุบตัเิหตุ 
 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะห ์
สรปุผลกระทบของการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ ี
ผลกระทบต่อสุขภาพและการ
เกดิอุบตัเิหตุดว้ยแผนที่
ความคดิ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 11 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4  ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  การช่วยฟ้ืนคนืชพี 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/5 แสดงวธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพีอยา่งถูกวธิ ี

 

3. สาระส าคญั 
การประสบอุบตัเิหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ โดยทีเ่ราไม่ไดค้าดการณ์

ไวล้่วงหน้า ซึง่อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ การให้ความช่วยเหลอืต่อผูป้ระสบกบัสถานการณ์ฉุกเฉินจงึถอื
ว่าเป็นสิง่ส าคญัพื้นฐานในการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรอืเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้รอดพ้นจาก
อนัตรายในโอกาสที่สามารถกระท าได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายส าคญัของการช่วยฟ้ืนคนืชพีผู้ประสบอุบตัเิหตุก็
เพื่อช่วยลดอาการบาดเจบ็ ความพกิาร ตลอดจนการสญูเสยีชวีติ ทัง้นี้ผูใ้หก้ารช่วยเหลอืจะตอ้งมคีวามรู้
ความเข้าใจและทกัษะการช่วยเหลือ มีความมัน่ใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมจงึจะท าให้การ
ช่วยเหลอืครัง้นัน้ประสบผลส าเรจ็ตามตอ้งการ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟ้ืนคนืชพี 
  - ความหมายและความส าคญัของการช่วยฟ้ืนคนืชพี 
  - หลกัการทัว่ไปในการช่วยฟ้ืนคนืผูป้ระสบอุบตัเิหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
  



64 
 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายและความส าคญัของการช่วยฟ้ืนคนืชพีอย่างถูกตอ้งได ้(K) 
2. อธบิายและระบุหลกัการทัว่ไปในการช่วยฟ้ืนคนืชพีผู้ประสบอุบตัเิหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อยา่งถูกตอ้งได ้(K, P)  
3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการช่วยฟ้ืนคนืชพีร่วมกบัผู้อื่นด้วยความสนใจใฝ่

เรยีนรู ้(A)  
4. แสดงทกัษะในการช่วยฟ้ืนคนืผูป้ระสบอุบตัเิหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้งได ้(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. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกจิรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา เพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ครูสุ่มนักเรยีน 3–4 คน ผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน าเสนอผลการศกึษาในเรื่อง การช่วยฟ้ืนคนื

ชีพ ตามที่ได้รบัมอบหมายในคาบเรยีนที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรยีนเกิดความตระหนักต่อเรื่องความ
รบัผดิชอบ 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครยูกตวัอยา่งข่าวหรอืเหตุการณ์เกี่ยวกบัการช่วยฟ้ืนคนืชพีผูป้ระสบอุบตัเิหตุ แลว้ใหน้ักเรยีน

ผลดัเปลีย่นกนัออกมาเล่าประสบการณ์ทีเ่คยพบเหน็ใหเ้พื่อนฟังเพื่อเป็นการสรา้งความตระหนกัในเรื่อง
ดงักล่าวใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีน  

2. ครใูหค้วามรูใ้นเรือ่ง ความหมายและความส าคญัของการช่วยฟ้ืนคนืชพี และหลกัการทัว่ไปใน
การช่วยฟ้ืนคนืผู้ประสบอุบตัเิหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้ภาพข่าวเกี่ยวหรอืเหตุการณ์ที่แสดงถึง
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การเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ประสบเหตุทัง้ในฐานะผู้ได้รบับาดเจ็บและทัง้ในฐานะผู้ให้การช่วยเหลือ
ประกอบการอธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ 
ม. 3 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏบิตักิิจกรรม ตอบค าถามและแสดงความคดิเห็น จาก

ค าถามทีค่รเูตรยีมมา โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้

ความรูแ้ละค าตอบทีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
 • มอบหมายให้นักเรยีนร่วมกนัศึกษาในหวัขอ้ 5.3 การช่วยฟ้ืนคนืชพีด้วยการท าซีพี

อารพ์รอ้มกบัร่วมกนัคดิการแสดงบทบาทสมมุติจ าลองเหตุการณ์การช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัิเหตุในคาบ
เรยีนต่อไป ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์แบบ ม. 3 นอก
เวลาเรยีน 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
• ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึ

ความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพขา่วหรอืเหตุการณ์การช่วยฟ้ืนคนืชพีผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 
2.  ภาพจ าลองแนวทางการใช้ทกัษะชวีติเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภยัอนัตราย

และสถานการณ์ทีค่บัขนั 
3. ใบกจิกรรมที ่41 เรือ่ง ตอบค าถามและแสดงความคดิเหน็ 
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 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายและความส าคญั
ของการช่วยฟ้ืนคนืชพี 
หลกัการทัว่ไปในการช่วยฟ้ืน
คนืชพีผูป้ระสบอุบตัเิหตุใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมตอบค าถามและ
แสดงความคดิเหน็ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 12 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4  ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  การช่วยฟ้ืนคนืชพี (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 23102   รายวชิา  สุขศกึษา 6   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 การป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า 
สารเสพตดิ และความรนุแรง 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 พ 5.1 ม 3/5 แสดงวธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพีอยา่งถูกวธิ ี

 

3. สาระส าคญั 
การท าซพีอีาร ์เป็นการปฏบิตัเิพื่อช่วยใหผู้ป้ระสบอุบตัเิหตุสามารถหายใจเองได้ รวมทัง้ช่วยให้

หวัใจสามารถเตน้ไดต้ามปกต ิเพื่อสบูฉีดเลอืดไปหล่อเลีย้งอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟ้ืนคนืชพี (ต่อ) 
  - การช่วยพืน้คนืชพีดว้ยการท าซพีอีาร ์(CPR) 
 
5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมายและความส าคญัของการช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีารอ์ย่างถูกต้องได ้
(K) 

2. อธบิายและระบุแนวทางในการช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีารอ์ยา่งถูกตอ้งได ้(K, P)  
3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกบัการช่วยฟ้ืนคนืชพีด้วยการท าซพีอีารร์่วมกบัผู้อื่น

ดว้ยความสนใจใฝ่เรยีนรู ้(A)  
4. แสดงทกัษะชวีติในการช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีารอ์ย่างถูกตอ้งได ้(P)  
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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 
• ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบตัิกิจรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมาเพื่อ

ทบทวนความรู ้
 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ใหน้ักเรยีนร่วมกนัสรุปความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่อง การช่วยฟ้ืนคนืชพีด้วยการท าซพีอีาร์

ตามทีไ่ดศ้กึษานอกเวลาเรยีน 
2. ครใูห้ความรูใ้นเรื่อง การช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีาร ์เพิม่เตมิโดยเน้นล าดบัขัน้ตอนใน

การปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
• ใหน้ักเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมแสดงบทบาทสมมุต ิโดยการจ าลองเหตุการณ์การช่วยเหลอื

ผูป้ระสบอุบตัเิหตุ ดว้ยวธิกีารช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีาร ์ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีนฯ/สื่อการ
เรยีนรู ้สุขศกึษาและพลศกึษา สมบรูณ์แบบ ม. 3 โดยครคูอยใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
• มอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าเรื่อง การช่วยฟ้ืนคนืชพีด้วยการท าซพีอีาร ์จากสื่อการ

เรยีนรูแ้หล่งต่าง ๆ เพิม่เตมินอกเวลาเรยีนและบนัทกึความรูโ้ดยสรุปลงในสมดุบนัทกึ 
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ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั แลว้ใหน้กัเรยีน 
 บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
2. นักเรยีนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 ชีวิต

ปลอดภยั 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 
2. ภาพขา่วเกีย่วหรอืเหตุการณ์ภยัอนัตรายและสถานการณ์ทีค่บัขนั  
3. ภาพจ าลองแนวทางการใชท้กัษะการช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีาร ์
4. ใบกจิกรรมที ่42 เรือ่ง แสดงบทบาทสมมตุ ิ
5. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา ม . 2 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
6. สื่อการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สมบูรณ์แบบ ม . 2 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันาพานิช

จ ากดั 
7. แบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา ม. 2 บรษิัท ส านักพมิพ์วฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
ความหมายและความส าคญั
ของการช่วยฟ้ืนคนืชพีดว้ยการ
ท าซพีอีาร ์
แนวทางและขัน้ตอนการช่วย
ฟ้ืนคนืชพีดว้ยการท าซพีอีาร์
ใหก้บัผูป้ระสบอนัตรายได้ 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏบิตักิจิกรรมแสดงบทบาท
สมมตุ ิ

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
แบบ ม.3 
 

ตามดุลยพนิิจของคร ู
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
การทดสอบความรูห้ลงัการ
เรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติ
ปลอดภยั 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในหนงัสอืเรยีนฯ/สื่อการเรยีนรู้
สุขศกึษาและพลศกึษา สมบูรณ์
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 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 


