
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ      เรือ่ง  ระโรคจากการประกอบอาชพี 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ

การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 

 

3. สาระสาํคญั 

 การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันปัญหา

สุขภาพจากการประกอบอาชพี ในแต่ละหน่วยงานให้นักเรยีนเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท หน้าที ่หน่วยงาน 

พร้อมทัง้สถานที่ติดต่อ เพื่อที่จะได้ติดต่อข้อมูลที่ใหม่อยู่เสมอให้ทนักับเหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อหา

แนวทางป้องกนัสุขภาพของตนเองและผูอ้ื่น 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) 

  - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพี 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายลกัษณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการ

ประกอบอาชพีอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

2. ระบุหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพีอย่าง

ถูกตอ้งได ้(P) 
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3. เข้าร่วมปฏบิตัิกิจกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกบัโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพีร่วมกบัผูอ้ื่นดว้ยความ

สนใจใฝ่รู ้(A) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 

 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนผลดัเปลี่ยนกนัออกมานําเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรมวธิกีาร

ป้องกนั และอนัตรายจากการประกอบอาชพีในลกัษณะเฉพาะ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายในการเรยีนครัง้ที่

ผ่านมา โดยครูให้คําตอบที่ถูกต้องเพิม่เตมิ หากนักเรยีนคนใดตอบคําถามไม่ถูกต้องให้แก้ไขคําตอบให้

ถูกตอ้ง 

3. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 โรคจากการ

ประกอบอาชพี (ต่อ) ในหวัขอ้ยอ่ยที ่2.5 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหา สุขภาพจาก

การประกอบอาชพี ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่

ผ่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคาํถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

4. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

1) หากนกัเรยีนเป็นผูป้ฏบิตังิานนกัเรยีนควรมวีธิกีารป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากการ 

ปฏบิตังิานอยา่งไรบา้ง  

(แนวคาํตอบ: – ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่าง ๆ อยา่งเครง่ครดั 

– ศึกษาหาความรู้เกีย่วกับการใช้และการป้องกนัควบคุมเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ต่างๆ 
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– ใชเ้ครือ่งป้องกนัทีเ่หมาะสมกบังาน 

 – ตรวจร่างกายเป็นประจําอย่างน้อยปีละครัง้ และต้องไปพบแพทยทุ์กครัง้ทีม่ ี

อาการผดิปกต ิ) 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ มี

หน่วยงานใดบา้ง (คาํตอบ: – สาํนกัจดัการความรู ้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

– สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

– สมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย 

– สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค 

– กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)  

(ครอูาจกระตุน้ใหน้กัเรยีนตอบโดยใชค้าํถามอื่น ๆ เพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพ

การเรยีนรู)้ 

 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการ

ประกอบอาชพีดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6  

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม เขยีนระบุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหา

สุขภาพจากการประกอบอาชพี ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมทีค่รูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิา

พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

นักเรยีนควรศกึษาคน้คว้าความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนั

ปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพี จากสื่อหรอืแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อเพิม่ความรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้  

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทางพันธุกรรม ในหัวข้อที่ 3.1 

ความหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้ง และหวัขอ้ที ่3.2 ตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย 
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ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้

ต่าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้คําถามที่สงสยัหรอื

สนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพื่อใช้เป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศึกษา แล้วนํามา

สนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป  

 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบกจิกรรมเรือ่ง วธิกีารป้องกนัและอนัตรายจากการประกอบอาชพีในลกัษณะเฉพาะ 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง เขยีนระบุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการ

ประกอบอาชพี 

3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

– หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพ

จากการประกอบอาชพี 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การปฏบิตักิจิกรรมวธิกีาร

ป้องกนั และอนัตรายจากการ

ประกอบอาชพีใน

ลกัษณะเฉพาะ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม. 4–6 

• ตามดุลยพนิิจของคร ู

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การปฏบิตักิจิกรรมเขยีนระบุ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพ

จากการประกอบอาชพี 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิา พืน้ฐาน สุขศกึษาและ

พลศกึษา 2 ม. 4–6 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
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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  สนิธ)ุ 

                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ      เรือ่ง  โรคทางพนัธุกรรม 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ

การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 

 

3. สาระสาํคญั 

โรคทางพนัธุกรรมเป็นโรคทีถ่่ายทอดจากพ่อและแมไ่ปสู่ลูก เป็นโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตขิอง

ยนีและโครโมโซมทาํใหก้ารเจบ็ป่วยต่อร่างกายและจติใจ โรคทางพนัธุกรรมทีพ่บไดบ่้อยในประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ โรคธาลสัซเีมยี โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี ีและโรคฮโีมฟีเลยี 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 โรคทางพนัธุกรรม 

  - ความหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้ง 

  - ตวัอยา่งของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย 

   - โรคธาลสัซเีมยี 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายความหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้งและตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศ

ไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
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2. ตระหนกัถงึความสาํคญัของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (A)  

3. แสดงทกัษะในการแสวงหาความรูค้วามหมายของคําที่เกี่ยวขอ้งและตวัอย่างของโรคทาง

พนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งเหมาะสมได ้(P) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทาง 

พนัธุกรรม  ในหวัข้อที่ 3.1 ความหมายของคําที่เกี่ยวข้อง และในหวัข้อที่ 3.2 ตวัอย่างของโรคทาง

พนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้า

ในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคําถามดงักล่าวร่วมกนั โดยครูคอยให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

3. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

–  หากพ่อหรอืแมม่ยีนีแฝงของโรคธาลสัซเีมยี ลูกจะมอีตัราป่วยเป็นโรครอ้ยละเท่าไหร่

(แนวคาํตอบ: รอ้ยละ 25)  

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรู)้ 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครใูหค้วามรูใ้นหวัขอ้ที ่3.1 ความหมายของคําทีเ่กี่ยวขอ้ง และในหวัขอ้ที ่3.2 ตวัอย่างของ

โรคทางพนัธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคธาลสัซเีมยี โดยใช้ภาพหรอืสื่อวดีทิศัน์ประกอบ การ

เรยีนการสอน ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 
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2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิิจกรรม พจิารณาภาพและขอ้ความทีส่มัพนัธ์กบัโรคทางพนัธุกรรม ดงั

รายละเอยีดในใบกจิกรรมที่ครูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 

ม.4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที ่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทางพนัธุกรรม (ต่อ) ในหวัข้อที่ 3.2 

ตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (ต่อ) ในหวัขอ้ย่อยที ่2 โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6– 

พดี ีและหวัข้อย่อยที่ 3 โรคฮโีมฟีเลยี ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพล

ศึกษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ มา

ล่วงหน้า และจดบนัทกึข้อคําถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพื่อใช้เป็น

รอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพหรอืสื่อวดีทิศัน์ทีเ่กีย่วกบัโรคทางพนัธุกรรม 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง พจิารณาภาพและขอ้ความทีส่มัพนัธก์บัโรคทางพนัธุกรรม 

3. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 
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10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

  –  ความหมายของคาํที่

เกีย่วขอ้ง 

  –  ตวัอยา่งของโรคทาง 

พนัธุกรรมทีพ่บบ่อยใน 

ประเทศไทย 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/ การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การ ปฏบิตักิจิกรรมพจิารณา

ภาพและ ขอ้ความทีส่มัพนัธก์บั

โรคทางพนัธุกรรม 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิา พืน้ฐาน สุขศกึษาและ

พลศกึษา 2 ม.4–6 

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 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 

  



13 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ      เรือ่ง  โรคทางพนัธุกรรม  

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ

การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 

 

3. สาระสาํคญั 

โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี  ีเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของเอนไซม์ G6PD (Glucose–6–

Phosphate Dehydrogenase) ซึง่เป็นเอนไซมท์ีช่่วยป้องกนัเมด็เลอืดแดงจากการทําลายของสารอนุมลู

อสิระ คนทีป่่วยเป็นโรคน้ีจะเกดิอาการเมด็เลอืดแดงแตกงา่ย ทาํใหผู้ป่้วยมอีาการของโรคโลหติจาง 

โรคฮโีมฟีเลยี เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมมสีาเหตุมาจากความผดิปกติของระบบการ

แขง็ตวัของเลอืด ทาํใหเ้ลอืดออกงา่ย แขง็ตวัชา้ หยดุยาก 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 โรคทางพนัธุกรรม (ต่อ) 

  - ตวัอยา่งของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (ต่อ) 

   - โรคพรอ่งเอนไซม ์จ-ี6-พดี ี

   - โรคฮโีมฟีเลยี 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายตวัอยา่งของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 

2. ตระหนกัถงึความสาํคญัของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (A)  

3. แสดงทกัษะในการแสวงหาความรูต้วัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมได ้(P) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทาง 

พนัธุกรรม (ต่อ)  ในหวัขอ้ที ่3.2 ตวัอยา่งของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (ต่อ) ในหวัขอ้

ย่อยที่  2 โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี ีและหวัขอ้ย่อยที่ 3 โรคฮโีมฟีเลยี ที่สงสยัหรอื สนใจ ตามที่ได้รบั

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคําถาม

ดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ที่ 3.2 ตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (ต่อ) 

โดยใชภ้าพหรอืสื่อวดีทิศัน์ประกอบการเรยีนการสอน ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุข

ศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาเรื่อง ตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมที่

พบบ่อยในประเทศไทยตามประเดน็ทีก่ําหนด ในเวลาทีค่รกูําหนด โดยใชข้อ้มลูจากหนังสอืเรยีนรายวชิา

พืน้ฐานสุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 ประกอบ 

 กลุ่มที ่1 เรือ่ง โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี ี

 กลุ่มที ่2 เรือ่ง โรคฮโีมฟีเลยี 

2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาสรุปผลการศกึษาใหเ้พื่อน ๆ ฟังหน้าชัน้

เรยีน โดยใช้ภาพแสดงลกัษณะอาการของโรคทางพนัธุกรรม ทีค่รูเตรยีมมาประกอบการอธบิาย และให้

เพื่อนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 

3. ครแูสดงความคดิเหน็ต่อการสรุปผลการศกึษาของนักเรยีนแต่ละกลุ่มและใหค้วามรูท้ีถู่กต้อง

และคาํแนะนําเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

นักเรยีนควรศกึษาค้นควา้ความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมที่พบบ่อยใน

ประเทศไทย เช่น โรคธาลสัซเีมยี โรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี ีและโรคฮโีมฟีเลยีจากสื่อหรอืแหล่งการ

เรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อเพิม่ความรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้ 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทางพนัธุกรรม (ต่อ) ในหวัข้อที่ 3.3 

แนวทางในการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมเบื้องต้น ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุข

ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน 

ฯลฯ มาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้คาํถามทีส่งสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใช้

เป็นรอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพหรอืสื่อวดีทิศัน์ทีเ่กีย่วกบัโรคพร่องเอนไซม ์จ–ี6–พดี ีและโรคฮโีมฟีเลยี 

2. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

3. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

4. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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5. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

ความรูเ้กี่ยวกบัตวัอยา่งของโรค

ทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยใน

ประเทศไทย 

แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  

4 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 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 

  



19 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ      เรือ่ง  โรคทางพนัธุกรรม (ต่อ) 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ

การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและเสนอแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 

 

3. สาระสาํคญั 

โรคทางพนัธุกรรมสามารถป้องกนัไดโ้ดยคู่สมรสที่แต่งงานกนัและมคีวามต้องการจะมบุีตรควร

ไปปรกึษาแพทยเ์พื่อรบัการตรวจรา่งกายคดักรองสภาพทางพนัธุกรรม และประวตัโิรคทางพนัธุกรรมใน

ครอบครวัเพื่อหาความผดิปกตขิองยนีและโครโมโซมที่ทําให้ถ่ายทอดของโรคทางพนัธุกรรมสู่ลูกก่อน

การตัง้ครรภ ์

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 โรคทางพนัธุกรรม (ต่อ) 

  - แนวทางในการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมเบือ้งตน้ 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายตวัอยา่งของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 

2. ตระหนกัถงึความสาํคญัของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย (A)  
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3. แสดงทกัษะในการแสวงหาความรูต้วัอย่างของโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยในประเทศไทย

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมได ้(P) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 3 โรคทาง

พนัธุกรรม (ต่อ)  ในหวัข้อที่ 3.3 แนวทางในการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมเบื้องต้น ที่สงสยัหรอืสนใจ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบ

คาํถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

–  พนัธุกรรมมคีวามหมายว่าอย่างไร (คําตอบ: คุณลกัษณะต่าง ๆ ทีถ่่ายทอดจากรุ่น

หนึง่ไปยงัอกีรุ่นหนึง่ของสิง่มชีวีติทัง้หลาย ได้แก่ คน สตัว์ พชื การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจะอาศยัยนี 

ซึง่ประกอบไปดว้ยดเีอน็เอ (DNA: deoxy ribonucleic acid) และ อารเ์อน็เอ (RNA: ribonucleic acid) ตวั

ควบคุมลกัษณะต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นจดุเด่นหรอืจดุดอ้ยในบางลกัษณะ) 

–  นกัเรยีนมแีนวทางในการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมเบือ้งตน้อยา่งไร  

(แนวคําตอบ: ควรปรกึษาแพทยเ์พือ่รบัการตรวจร่างกายคดักรองสภาพทางพนัธุกรรม 

และประวตัโิรคทางพนัธุกรรมในครอบครวัเพือ่หาความผดิปกตขิองยนีและโครโมโซมทีท่ําให้ถ่ายทอด

โรคทางพนัธุกรรมสู่ลกูก่อนการตัง้ครรภ ์

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรู)้ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูให้ความรูใ้นหวัขอ้ย่อยที ่3.3 แนวทางในการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมเบือ้งต้น โดยใช้

ภาพหรอืสื่อวดีทิศัน์ประกอบการเรยีนการสอน ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษา

และพลศกึษา 2 ม. 4–6 

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรม สรปุรายละเอยีดเกีย่วกบัโรคทางพนัธุกรรม ดงัรายละเอยีดใน

ใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใช้

เวลาตามทีค่รกูําหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

1. ครแูจกแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ ใหน้กัเรยีนทําเพื่อตรวจสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจหลงัการเรยีนรู ้โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 

2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นักเรยีนทราบและให้ความรู้เพิม่เตมิเพื่อเสรมิสร้างการเรยีนรู้

ใหก้บันกัเรยีน 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. ครูถามคําถามเชื่อมโยงสู่บทเรยีนต่อไป เพื่อให้นักเรยีนไปค้นหาคําตอบจากบทเรยีนมา

ล่วงหน้า ดงัน้ี 

– สารเสพตดิส่งผลกระทบต่อประเทศชาตอิย่างไร (แนวคําตอบ: อาจทําให้เกดิปัญหา

การใชค้วามรนุแรงในครอบครวั ปัญหาทางดา้นการเงนิในครอบครวั) 

4. มอบหมายให้นักเรยีนไปศกึษาเน้ือหาในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 ชวีติปลอดภยั ในเรื่องที่ 1 

ผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ  ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษา

และพลศกึษา 2  ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ 

หรอืขอรบัความรูจ้ากผูป้กครอง มาล่วงหน้า แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูห้ลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง สรปุรายละเอยีดเกีย่วกบัโรคทางพนัธุกรรม 

3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

  –  แนวทางในการป้องกนัโรค      

ทางพนัธุกรรมเบือ้งตน้ 

แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  

4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ

ปฏบิตักิจิกรรมสรุป 

รายละเอยีดเกีย่วกบัโรคทาง

พนัธุกรรม 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม. 4–6 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ

ทดสอบประจาํหน่วยการเรยีนรู้

ที ่3 ใส่ใจสุขภาพ 

แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วยการ

เรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

 

 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 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/2 วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพตดิ 

 

3. สาระสาํคญั 

สารเสพตดิปัญหาที่มผีลกระทบทัง้ต่อตวัผู้เสพ ครอบครวัผู้เสพ เศรษฐกจิของชาต ิและสงัคม

ส่วนรวม ดงันัน้นักเรยีนในฐานะเยาวชนของชาตคิวรตระหนักถงึผลกระทบดงักล่าว และไม่ยุ่งเกี่ยวกบั

สารเสพตดิ ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงคป้์องกนัปัญหาสารเสพตดิเพื่อให้

สงัคมไทยเป็นสงัคมปลอดสารเสพตดิและน่าอยูม่ากยิง่ขึน้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1. ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ 

  1.1 สถานการณ์การแพรร่ะบาดของสารเสพตดิในประเทศไทย 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายสถานการณ์การแพรร่ะบาดของสารเสพตดิในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งได ้(K, P) 

2. อธบิายและวเิคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย อย่าง

ถูกตอ้งได ้(K, P) 
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3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพตดิใน

ประเทศไทย รว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ครนํูาแบบทดสอบความรูก่้อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั  แจกใหน้ักเรยีน 

ทุกคนเพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 

3. ครูสุ่มนักเรยีนให้บอกคําตอบที่นักเรยีนเลอืกในแต่ละข้อเรยีงตามลําดบั เพื่อตรวจสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนเบือ้งตน้ 

4. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกต้องใหน้ักเรยีนทราบเพื่อสรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีน และ

ระบุเชื่อมโยงไปสู่เน้ือหาทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั   

5. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในหน่วยที่ 4 ชีวิต

ปลอดภัย ในหวัข้อที่ 1 ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติด ที่สงสยัหรือสนใจ ตามที่ได้รบั 

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคําถาม

ดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

6. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

– ปัญหาสารเสพตดิส่งผลกระทบกบับุคคลใดบา้ง 

(แนวคาํตอบ: ส่งผลกระทบกบัตนเอง ครอบครวั และสงัคม) 

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เติมได้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพการเรยีนรู)้ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูนําภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพตดิในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ให้นักเรยีนดู เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความตระหนักในเรื่องดงักล่าวให้เกิดขึ้น กับ

นกัเรยีน 

2. ครใูหค้วามรูเ้รือ่ง สถานการณ์การแพรร่ะบาดของสารเสพตดิในประเทศไทย ดงัรายละเอยีด 

ในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามใน

ประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ  

(ครอูาจนําขอ้มลูแสดงสถติขิองสถานการณ์ การแพร่ระบาดของสารเสพตดิในประเทศไทย ดงั

รายละเอยีดใน PowerPoint ประกอบได)้ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

ครูอธบิายและให้ความรู้เกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย 

โดยใชภ้าพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาเกีย่วกบัเหตุการณ์การจบักุมผูก้ระทําความผดิเกี่ยวกบัสารเสพตดิ หรอื

ตารางสถิติแสดงผลการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย ประกอบคําอธิบาย ดงั

รายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

1. ให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม พจิารณาภาพดูสวิ่าที่ครูเตรยีมมา โดยให้นักเรยีนตอบคําถาม 

ตามทีร่ะบุไว ้โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด  

(ดงัรายละเอยีดในสื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 ประกอบ) 

2. ครสูุ่มนกัเรยีน 2–3 คน ตอบคาํถามดงักล่าว โดยครใูหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายใหน้ักเรยีนแต่ละคนปฏบิตักิจิกรรม จดัทําสมุดภาพเกีย่วกบัปัญหาสงัคมทีม่ผีล

สบืเนือ่งจากสารเสพตดิ ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมที่ครูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน 

สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 นอกเวลาเรยีน โดยนํามาเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป  

4. มอบหมายใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่1 ผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ 

(ต่อ) ในหวัขอ้ยอ่ยที ่1.2 ผลกระทบของสารเสพตดิต่อตนเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ และสงัคม และหวัขอ้

ย่อยที่ 1.3 แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิในชุมชน ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน 

รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น  อนิเทอร์เน็ต 

ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึข้อคําถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 
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ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใช้เป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศกึษา แล้วนํามาสนทนาร่วมกนัในการเรยีน

ครัง้ต่อไป 

 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 

2. ภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพตดิในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

สงัคม 

3. ตารางสถติแิสดงผลการดาํเนินคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิในประเทศไทย 

4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

5. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

7. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• การทดสอบความรูพ้ืน้ฐาน 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติ

ปลอดภยั 

• แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วย

การเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 

– 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

สถานการณ์การแพรร่ะบาด 

ของสารเสพตดิในประเทศไทย 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบั คุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

 

 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 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/2 วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพตดิ 

 

3. สาระสาํคญั 

สารเสพตดิปัญหาที่มผีลกระทบทัง้ต่อตวัผู้เสพ ครอบครวัผู้เสพ เศรษฐกจิของชาต ิและสงัคม

ส่วนรวม ดงันัน้นักเรยีนในฐานะเยาวชนของชาตคิวรตระหนักถงึผลกระทบดงักล่าว และไม่ยุ่งเกี่ยวกบั

สารเสพตดิ ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงคป้์องกนัปัญหาสารเสพตดิเพื่อให้

สงัคมไทยเป็นสงัคมปลอดสารเสพตดิและน่าอยูม่ากยิง่ขึน้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1. ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) 

  1.2 ผลกระทบของสารเสพตดิต่อตนเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ และสงัคม 

  1.3 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพตดิในชุมชน 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายผลกระทบของสารเสพตดิ และแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิได ้

(K, P) 
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2. อธบิายและวเิคราะหผ์ลกระทบของสารเสพตดิ และแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

สารเสพตดิอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

3. เขา้ร่วมปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้ในเรื่อง ผลกระทบของสารเสพติด และแนวทางในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพตดิ รว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนผลดัเปลีย่นกนัออกมานําเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรม จดัทําสมุด 

ภาพเกีย่วกบัปัญหาสงัคมทีม่ผีลสบืเนือ่งจากสารเสพตดิ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีน ครัง้ทีผ่่านมา 

โดยครใูหค้าํตอบทีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ หากนกัเรยีนคนใดตอบคาํถามไมถู่กตอ้งใหแ้กไ้ขคาํตอบใหถู้กตอ้ง 

3. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่1 ผลกระทบที่

เกีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) ในหวัขอ้ย่อยที ่1.2 ผลกระทบของสารเสพตดิต่อตนเอง ครอบครวั 

เศรษฐกจิ และสงัคม  และหวัขอ้ย่อยที ่1.3 แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิในชุมชน 

ที่สงสยัหรอืสนใจ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้

เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคาํถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

4. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

– ถา้หากนกัเรยีนตดิสารเสพตดิจะเกดิผลกระทบต่อตนเองในดา้นใดบา้ง  

(แนวคําตอบ: ร่างกายจะทรุดโทรม ขาดความรบัผดิชอบในการเรยีน เป็นทีร่งัเกยีจของ

คนอืน่ ทาํใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง และอาจทาํใหไ้ดร้บัโทษหรอืถูกดาํเนินคดทีางกฎหมาย) 

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรู)้ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครนํูาภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบของสารเสพตดิต่อตนเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ และสงัคม 

เช่น ภาพการติดสารเสพตดิ ภาพการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครวั ภาพการลกัขโมย หรอืภาพที่ครู

เตรยีมมาให้นักเรยีนดู เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและสร้างความตระหนักในเรื่องดงักล่าวให้เกิด

ขึน้กบันกัเรยีน 

2. ครใูหค้วามรูเ้รื่อง ผลกระทบของสารเสพตดิต่อตนเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ และสงัคม และ

แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีน รายวชิา

พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามใน ประเดน็ที่สงสยัและ

สนใจเพิม่เตมิ 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรม ระดมสมอง แลว้สรปุเป็นแผนทีค่วามคดิ ดงัรายละเอยีดใน ใบ

กจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลา

ตามทีค่รกูําหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที ่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

• นักเรยีนควรศกึษาค้นคว้าความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัผลกระทบของสารเสพตดิ และแนวทางใน 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพตดิจากสื่อหรอืแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อเพิม่ความรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้  

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายใหน้ักเรยีนศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่1 ผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ 

(ต่อ) ในหวัข้อย่อยที่ 1.4 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิ ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิา

พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุด

ของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้คําถามทีส่งสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงใน

สมดุ เพื่อใชเ้ป็นรอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพแสดงลกัษณะการตดิสารเสพตดิ ภาพการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครวั ภาพการลกั

ขโมย 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง จดัทาํสมดุภาพเกีย่วกบัปัญหาสงัคมทีม่ผีลสบืเนือ่งจากสารเสพตดิ 

3. ใบกจิกรรมเรือ่ง ระดมสมอง แลว้สรปุเป็นแผนทีค่วามคดิ 

4. หนังสอืเรยีน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท สํานักพิมพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

5. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

7. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

– ผลกระทบของสารเสพตดิต่อ

ตนเอง ครอบครวั เศรษฐกจิ 

และสงัคม  

– แนวทางในการป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาสารเสพตดิใน

ชุมชน 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การปฏบิตักิจิกรรมจดัทําสมุด 

ภาพเกีย่วกบัปัญหาสงัคมทีม่ ี

ผลสบืเนือ่งจากสารเสพตดิ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม. 4–6 

• ตามดุลยพนิิจของคร ู

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 

การปฏบิตักิจิกรรมระดมสมอง 

แลว้สรปุเป็นแผนทีค่วามคดิ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม.4–6 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
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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 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/2 วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการครอบครอง การใช ้และการจาํหน่ายสารเสพตดิ 

 

3. สาระสาํคญั 

สารเสพตดิปัญหาที่มผีลกระทบทัง้ต่อตวัผู้เสพ ครอบครวัผู้เสพ เศรษฐกจิของชาต ิและสงัคม

ส่วนรวม ดงันัน้นักเรยีนในฐานะเยาวชนของชาตคิวรตระหนักถงึผลกระทบดงักล่าว และไม่ยุ่งเกี่ยวกบั

สารเสพตดิ ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงคป้์องกนัปัญหาสารเสพตดิเพื่อให้

สงัคมไทยเป็นสงัคมปลอดสารเสพตดิและน่าอยูม่ากยิง่ขึน้ 

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 1. ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) 

  1.4 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิ 

 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิได ้(K, P) 

2. อธบิายและวเิคราะหถ์งึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
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3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรื่อง ถงึกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิร่วมกบัผูอ้ื่น

ดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่1 ผลกระทบ ที่

เกีย่วขอ้งกบัปัญหาสารเสพตดิ (ต่อ) ในหวัขอ้ย่อยที ่1.4 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิทีส่งสยัหรอื

สนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนั

ตอบคาํถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

– ยาเสพตดิใหโ้ทษมคีวามหมายว่าอยา่งไร 

(คําตอบ: สารเคมหีรอืวตัถุใด ๆ เมือ่เสพเขา้สู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรบัประทาน ดม สูบ 

ฉีดแลว้ทาํใหเ้กดิผลต่อรา่งกายและจติใจ) 

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรู)้ 

 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครใูหค้วามรูเ้รื่อง กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิและตารางฐานความผดิและบทกําหนด

โทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบบัแก้ไข

เพิม่เตมิ พ.ศ.2545) ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 

โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตัิกิจกรรม จดัทําสมุดภาพข่าวหรอืเหตุการณ เกีย่วกบัผู้กระทําผิด

กฎหมาย ยาเสพตดิ ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุข

ศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6  โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที ่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

1. ครแูจกใบงานกจิกรรม ภาพน้ีคอือะไร.ใครรูบ้า้ง ทีค่รเูตรยีมมา (หรอืเปิดสื่อ PowerPoint สุข

ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 ประกอบ) ใหน้กัเรยีนรว่มปฏบิตั ิโดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 

2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัรออกมานําเสนอผลการปฏบิตัดิงักล่าว โดยครูเฉลยคําทีร่ะบุที่ถูกต้อง 

ในกจิกรรม ภาพน้ีคอือะไร.ใครรูบ้า้ง ใหน้กัเรยีนทราบ 

3. นักเรยีนควรศกึษาคน้ควา้ความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิจากสื่อ

หรอืแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อเพิม่ความรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้ 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั 

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายใหน้ักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซยีน โดยใหแ้บ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม แต่ละ 

กลุ่มจบัสลากเลอืกประเทศในกลุ่มอาเซยีน กลุ่มละ 1 ประเทศ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาคน้ควา้

เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิ ในประเทศที่ตนเองจบัสลากได้ โดยอธบิายรายละเอยีด 

พรอ้มทัง้หาภาพประกอบ และจดัแสดงบนป้ายนิเทศ 

4. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที่ 2 ปัญหาความรุนแรงในสงัคมไทย ในหวัขอ้

ยอ่ยที ่2.1 ความหมายและความสําคญัของปัญหาความรุนแรง และหวัขอ้ย่อยที ่2.2 ประเภทของความ

รนุแรง ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 หรอืจากแหล่งการ

เรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้คําถามทีส่งสยั

หรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้นํามา

สนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบกจิกรรมเรือ่ง จดัทาํสมดุภาพขา่วหรอืเหตุการณ เกีย่วกบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายยาเสพตดิ 

2. ใบงานเรือ่ง ภาพน้ีคอือะไร.ใครรูบ้า้ง 

3. หนังสอืเรยีน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท สํานักพิมพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

– กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาร

เสพตดิ 

 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบั คุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การปฏบิตักิจิกรรมจดัทําสมุด

ภาพข่าวหรอืเหตุการณ์

เกีย่วกบัผูก้ระทําผดิกฎหมาย

ยาเสพตดิ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม. 4–6 

• 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 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 
 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/3 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อสุขภาพหรอืความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกนั 

 ม 4-6/6 ใชท้กัษะการตดัสนิใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 

3. สาระสาํคญั 

ปัญหาความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครวัหรอืความรุนแรงในสงัคมก็ตามจะ

พบว่า ผู้ถูกกระทําหรอืเหยื่อของความรุนแรงมกัจะได้รบัผลเสียต่อสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจ 

บางครัง้อาจไดร้บับาดเจบ็ พกิาร จนถงึขัน้เสยีชวีติได ้และนอกจากน้ียงัอาจเกดิความผดิปกตทิางจติใจ

ตามมาอกีด้วย ซึ่งผลกระทบที่เกดิขึน้นอกจากจะเกดิโดยตรงต่อผู้ถูกกระทําแล้ว ยงัสามารถถ่ายทอด

จากบุคคลรุน่หน่ึงไปอกีรุน่หน่ึงได ้ทาํใหม้ผีลกระทบทัง้ต่อบุคคล ครอบครวั และสงัคม เราในฐานะทีเ่ป็น

พลเมอืงของชาตจิงึควรเรยีนรูถ้งึทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อ

ความรุนแรง รวมถึงช่วยกันปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนร่วมกัน

ต่อตา้นและยตุคิวามรนุแรงทัง้ปวง เพื่อประเทศชาตแิละคุณภาพชวีติทีด่ขีองตวัเราเองและครอบครวั 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 2. ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย 

  2.1 ความหมายและความสาํคญัของปัญหาความรุนแรง 

  2.2 ประเภทความรนุแรง 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายความหมายและความสาํคญัของปัญหาความรนุแรงอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

2. อธบิายและวเิคราะหปั์ญหา ผลกระทบ และสาเหตุของความรนุแรงอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

3. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่ง ความรนุแรงรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

4. แสดงทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรงอย่าง 

ถูกตอ้งได ้(P 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 ปัญหาความ

รุนแรงในสงัคมไทย ในหวัขอ้ย่อยที ่2.1 ความหมายและความสําคญัของปัญหาความรุนแรง และหวัขอ้

ยอ่ยที ่2.2 ประเภทของความรนุแรง ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้า

ในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคําถามดงักล่าวร่วมกนั โดยครูคอยให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. นกัเรยีนรว่มกนัดภูาพหรอือ่านขา่วทีนํ่าเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ใน

สงัคมทีค่รเูตรยีมมา แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีว่่า  

– นักเรยีนคดิว่าภาพหรอืข่าวดงักล่าวมคีวามสําคญัและเกี่ยวข้องกบัตวัเราอย่างไร 

(นกัเรยีนตอบไดโ้ดยอสิระ) 
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– นักเรยีนคดิว่าการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบุคคลใดบ้าง อย่างไร 

(นกัเรยีนตอบไดโ้ดยอสิระ) 

– นักเรยีนหรอืบุคคลในครอบครวัเคยประสบหรอืพบเหน็เหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ 

ดงัในภาพบา้งหรอืไม ่อยา่งไร (นกัเรยีนตอบไดโ้ดยอสิระ) 

– หากนักเรยีนต้องประสบหรอืพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าวจะมวีธิกีารหลกีเลี่ยงหรอื

แกไ้ขอยา่งไร (นกัเรยีนตอบไดโ้ดยอสิระ) 

(ครอูาจใชค้าํถามอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได)้ 

2. ครใูห้ความรูใ้นเรื่อง ความหมายและความสําคญัของปัญหาความรุนแรง โดยใชภ้าพแสดง

การเกดิเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในสงัคมไทยประกอบการอธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2  ม.4–6 

3. ครูใหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเรื่องความรุนแรง โดยอธบิายว่า ประเทศไทยและสมาชกิอาเซยีน

ไดร้บัปฏญิาณปี 2547 ว่าดว้ยการขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิในอาเซยีน และประเทศไทยไดม้กีารดําเนิน

โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเพศ รวมถงึใหค้วามสําคญัต่อประเดน็ความรุนแรงต่อ

ผูห้ญงิอยา่งจรงิจงัทัง้ภายในประเทศและในระดบัอาเซยีนมาโดยตลอด โดยไดก้ําหนดใหปี้ 2558 ถอืเป็น

ปีแห่งความสาํเรจ็ เพื่อใหอ้าเซยีนเดนิหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งแทจ้รงิ 

4. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเกีย่วกบัปัญหาการใชแ้รงงานเดก็ ซึง่มสี่วนเชื่อมโยงกบัความรูเ้รื่อง

ความรุนแรง โดยอธบิายถงึขอ้มูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรอืไอแอลโอ (International 

Labour Organization: ILO) ระบุว่า ภายหลงัการเปิดประเทศของเมยีนมาเพื่อตอบรบัเศรษฐกจิโลกและ

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทําใหเ้กดิปัญหาการใชแ้รงงานเดก็และอตัราค่าจา้งตํ่า นอกจากน้ี

ยงัพบว่ากว่ารอ้ยละ 40 ของประชากรในประเทศเมยีนมายงัไม่ไดร้บัโอกาสทางการศกึษา องคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศจงึเหน็ว่า ประเทศเมยีนมาควรใหค้วามสําคญัต่อการแก้ไขปัญหาการใชแ้รงงาน

เดก็และการศกึษาของเดก็ใหเ้ท่ากบัการผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศ 

5. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม เขยีนแผนทีค่วามคดิสรุปประเภทของความรุนแรงและลกัษณะ

ของการกระทําความรุนแรง ดงัรายละเอียดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิา

พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 
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ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 
 

ข ัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นควา้ในหวัขอ้ที ่2 ปัญหาความรุนแรงในสงัคมไทย (ต่อ) ใน 

หวัข้อย่อยที่ 2.3 ปัจจยัที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของความรุนแรงในสงัคมไทย และหวัข้อย่อยที่ 2.4 

ผลกระทบของความรนุแรง ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–

6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจด

บนัทกึขอ้คาํถามทีส่งสยัหรอืสนใจอยา่งน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นร่องรอยและหลกัฐาน

ในการศกึษา แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. นกัเรยีนควรนําความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์

เสีย่งต่อความรุนแรงไปถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวัและนําไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั 

2. นกัเรยีนควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้

ในสงัคมอยูเ่สมอ โดยทัง้น้ีจะตอ้งใชว้จิารณญาณในการรบัขอ้มลูเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ แลว้จงึศกึษาถงึ

แนวทางปฏบิตัหิรอืทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรง

ดงักล่าวทีเ่หมาะสมต่อไป 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

  – ความหมายและความสาํคญั 

ของปัญหาความรุนแรง 

  – ประเภทของความรนุแรง 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 

การปฏบิตักิจิกรรมเขยีนแผนที ่

ความคดิสรปุประเภทของความ

รนุแรงและลกัษณะของการ

กระทําความรนุแรง 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐานสุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม. 4–6 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
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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 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง  ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย (ต่อ) 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/3 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อสุขภาพหรอืความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกนั 

 ม 4-6/6 ใชท้กัษะการตดัสนิใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 

3. สาระสาํคญั 

ความรุนแรงที่เกดิขึน้มนสงัคมไทยปัจจุบนัมหีลายลกัษณะทัง้การกระทําความรุนแรงต่อตนเอง 

ความรุนแรงต่อผู้อื่น และความรุนแรงในสงัคม ซึ่งความรุนแรงทัง้ 3 ประเภทดงักล่าวมปัีจจยัที่เป็น

สาเหตุพื้นฐานของความรุนแรง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัทางด้านบุคคล ปัจจยัทางด้านครอบครวั ปัจจยั

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจยัทางด้านค่านิยมและความเชื่อ และปัจจัยทางด้าน

สื่อสารมวลชน 

ปัญหาความรุนแรงที่เกดิขึน้ในสงัคมไทย ไม่ว่าจะในลกัษณะใดล้วนส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย

ต่อทัง้ผู้กระทํา ผู้ถูกกระทํา และสงัคม ซึ่งผลกระทบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้าน

รา่งกาย ผลกระทบทางดา้นจติใจ และผลกระทบทางดา้นสงัคม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

 2. ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย (ต่อ) 

  2.3 ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุพืน้ฐานของความรนุแรงในสงัคมไทย 

  2.4 ผลกระทบของความรนุแรง 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายปัจจยัและผลกระทบของปัญหาความรุนแรงอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

2. อธบิายและวเิคราะหปั์จจยั และผลกระทบของความรนุแรงอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 

3. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่ง ความรนุแรงรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

4. แสดงทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรงอย่าง 

ถูกตอ้งได ้(P) 

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 
 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในหวัข้อที่ 2 ปัญหา 

ความรุนแรงในสงัคมไทย (ต่อ)  ในหวัข้อย่อยที่ 2.3 ปัจจยัที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของความรุนแรงใน

สงัคมไทย และหวัขอ้ย่อยที ่2.4 ผลกระทบของความรุนแรง ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายให้

ศกึษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบคําถามดงักล่าวร่วมกนั

โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครใูหค้วามรูใ้นเรื่อง ปัจจยั และผลกระทบของปัญหาความรุนแรง โดยใชภ้าพแสดงการเกดิ

เหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในสงัคมไทยประกอบการอธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิา

พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 

2. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 



51 
 

– ใหน้กัเรยีนบอกปัญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย 

(แนวคาํตอบ: การทํารา้ยร่างกายผูอ้ืน่ และคนในครอบครวั นักเรยีนต่างสถาบนัยกพวก

ตกีนั ฯลฯ) 

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในหอ้งนัน้ได)้ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรม วาดภาพและวเิคราะห ผลกระทบของความรนุแรง ดงัรายละเอยีด

ในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษา และพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยใช้

เวลาตามทีค่รกูําหนด  

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที ่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นควา้ในหวัขอ้ที ่2 ปัญหาความรุนแรงในสงัคมไทย (ต่อ) ใน 

หวัขอ้ยอ่ยที ่2.5 แนวทางในการป้องกนัปัญหาความรนุแรงและทกัษะการตดัสนิใจ เพื่อป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรง ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและ

พลศึกษา 2 ม.4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมา

ล่วงหน้า และจดบนัทกึข้อคําถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพื่อใช้เป็น

รอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้นํามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพหรอืขา่วทีนํ่าเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัการเกดิเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในสงัคม 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง วาดภาพและวเิคราะห ผลกระทบของความรุนแรง 

3. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพว์ฒันาพานิช 

จาํกดั 

 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 

  – ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุพืน้ฐาน

ของความรุนแรงในสงัคมไทย 

  – ผลกระทบของความรนุแรง 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 

การปฏบิตักิจิกรรมวาดภาพ 

และวเิคราะหผ์ลกระทบของ

ความรุนแรง 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล

ศกึษา 2 ม.4–6 

• 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 

 

 

ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั      เรือ่ง ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย (ต่อ) 

รหสัวชิา  พ 32102   รายวชิา  สุขศกึษา 4   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 2   เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มฐ พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ อุบตัเิหตุ การใชย้า สาร

เสพตดิ และความรนุแรง 

 

2. ตวัช้ีวดั 

 ม 4-6/3 วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อสุขภาพหรอืความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกนั 

 ม 4-6/6 ใชท้กัษะการตดัสนิใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อสุขภาพและความรุนแรง 

 

3. สาระสาํคญั 

ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาทีเ่กดิไดจ้ากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในหลายระดบั ตัง้แต่ในระดบับุคคล

และครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน จนถงึในระดบัโครงสรา้งของสงัคม ซึ่งในบางสถานการณ์ความรุนแรง

พบว่ามสีาเหตุความเชื่อมโยงกบัปัจจยัหลายดา้น ดงันัน้การจะป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าวใหไ้ดผ้ล

อย่างยัง่ยนื จงึต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคคลในครอบครวัและ

โรงเรยีน ซึง่ถอืเป็นสถาบนัหลกัทีจ่ะช่วยบ่มเพาะลกัษณะนิสยัและพฤตกิรรมของเดก็ใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่

ทีม่คีุณภาพ ไมก่ระทาํความรนุแรง ก่อใหเ้กดิปัญหาสงัคมได ้

 

4. สาระการเรียนรู้ 

 2. ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทย (ต่อ) 

  2.5 แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรง และทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนั และ

แกปั้ญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรนุแรง 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายแนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงและทกัษะการตดัสนิใจ เพื่อป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรนุแรงอย่างถูกตอ้งได ้(K, P) 

2. อธบิายและวเิคราะห์แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงและทกัษะการตดัสนิใจ เพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรงอย่างถูกตอ้งได ้(K, P) 

3. เขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่ง ความรนุแรงรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 

4. แสดงทกัษะการตดัสนิใจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรงอย่าง 

ถูกตอ้งได ้(P)  

 

6. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการคดิ 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 

 

7. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 1. มวีนิยั 

 2. ใฝ่เรยีนรู ้

 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

 

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ข ัน้ท่ี 1: นําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษา และการปฏบิตักิจิกรรมในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้

2. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 ปัญหาความ

รุนแรงในสงัคมไทย (ต่อ) ในหวัขอ้ย่อยที ่2.5 แนวทางในการป้องกนัปัญหาความรุนแรงและทกัษะการ

ตดัสนิใจ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรุนแรงทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามที่ไดร้บั

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมาแล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตอบคําถาม

ดงักล่าวรว่มกนัโดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูให้ความรู้ในเรื่อง แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงและทกัษะการตดัสนิใจเพื่อ 

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีน รายวชิา

พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 

2. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็คาํถามต่อไปน้ี 

–ปัญหาความรนุแรงในสงัคมไทยส่งผลกระทบทางดา้นใดบา้ง (แนวคําตอบ: ผลกระทบ

ทางดา้นรา่งกาย ผลกระทบทางดา้นจติใจและผลกระทบทางดา้น สงัคม) 

(ครูอาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้คําถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั

สภาพการเรยีนรู)้ 

 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในสงัคมไทย

ตามประเดน็ทีก่ําหนด ในเวลาทีค่รกูําหนด โดยใช้ขอ้มลูจากหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐานสุขศกึษาและ

พลศกึษา 2 ม. 4–6  ประกอบ 

  กลุ่มที ่1 เรือ่ง ความหมายและความสาํคญัของปัญหาความรนุแรง 

  กลุ่มที ่2 เรือ่ง ประเภทของความรุนแรง 

  ลุ่มที ่3 เรือ่ง ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุพืน้ฐานของความรุนแรงในสงัคมไทย 

  กลุ่มที ่4 เรือ่ง ผลกระทบของความรุนแรง 

        กลุ่มที่ 5 เรื่อง แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงและทกัษะการตดัสนิใจเพื่อ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์เสีย่งต่อความรนุแรง 

2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาสรุปผลการศกึษาใหเ้พื่อน ๆ ฟังหน้าชัน้

เรยีน โดยใชภ้าพแสดงลกัษณะความรนุแรงในสงัคมไทย ทีค่รเูตรยีมมาประกอบการอธบิาย และใหเ้พื่อน

สอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 

3. นกัเรยีนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรม วเิคราะหข์า่วสถานการณ เสีย่งต่อความรุนแรง ดงัรายละเอยีด

ในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยใช้

เวลาตามทีค่รกูําหนด  

4. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่

ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 

ขัน้ท่ี 4: การนําไปใช้ 

1. ครูแจกแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตปลอดภัย ให้นักเรียนทําเพื่อ

ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัการเรยีนรู ้โดยใชเ้วลาตามทีค่รกูําหนด 
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2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกต้องให้นักเรยีนทราบและให้ความรู้เพิม่เติมเพื่อเสรมิสร้างการเรยีนรู้

ใหก้บันกัเรยีน 

 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

3. มอบหมายให้นักเรยีนไปศึกษาทบทวนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 

เรยีนรูต้วัเรา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ และหน่วยการ

เรยีนรูท้ี่ 4 ชวีติปลอดภยั ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน  รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.

4–6 มาล่วงหน้า เพื่อเขา้รบัการทดสอบปลายภาคในการเรยีนครัง้ต่อไป 
 

9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 

2. ใบกจิกรรมเรือ่ง วเิคราะหข์า่วสถานการณ เสีย่งต่อความรนุแรง 

3. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท สํานักพมิพ์วฒันา

พานิช จาํกดั 

4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 

6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั สํานักพมิพ์วฒันาพานิช 

จาํกดั 
 

10. การวดัและประเมิน 

 ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบัแนว

ทางการป้องกนัปัญหาความ

รนุแรงและทกัษะการตดัสนิใจ 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใน

สถานการณ์เสีย่งต่อความ

รนุแรง 

• แบบประเมนิผลการนําเสนอ

ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง

ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่

ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 

4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การปฏบิตักิจิกรรมวเิคราะห ์

ขา่วสถานการณ์เสีย่งต่อความ

รนุแรง 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ

ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 

รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและ

พลศกึษา 2 ม. 4–6 

• ตามดุลยพนิิจของคร ู
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วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

การทดสอบประจาํหน่วยการ

เรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 

• แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วย

การเรยีนรูท้ี ่4 ชวีติปลอดภยั 

• 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 

 

11. บนัทึกหลงัสอน 

 ผลการสอน 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 ปัญหาและอปุสรรค 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  
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 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

                             ลงชื่อ ................................................... ผูส้อน 

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 

 

 

ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 

                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
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ความเหน็ของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

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

                              (.................................................) 

                                                         รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ 
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