
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/1 อธบิายกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบอวยัวะต่าง ๆ 
 
3. สาระส าคญั 
 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 เรยีนรู้ตวัเรา ได้น าเสนอแนวการสร้างเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการ
ท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายใหด้ ารงประสทิธภิาพทีด่ ีโดยในเบือ้งต้นจะเรยีนรูเ้ร ื่ององคป์ระกอบ 
กระบวนการท างาน และการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบ
หายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ซึ่งการเรยีนรูแ้ละตระหนักถึงความส าคญัในการ
สรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายย่อมส่งผลไปสู่การมสีุขภาพ
และคุณภาพชวีติทีด่ขีองนกัเรยีนตามมา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่างๆ ของรา่งกาย 
  - ความส าคญัและหลกัการของกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างาน
ของระบบต่างๆ ในรา่งกาย 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายเกีย่วกบัขอ้ตกลงและแนวทางในการศกึษาวชิาสุขศกึษาอยา่งถูกตอ้งได ้(K) 
2. อธบิายและระบุเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีนในวชิาสุขศกึษาอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. ตระหนกัถงึความส าคญัและหลกัการของกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการ

ท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย (A) 
4. เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูก้บัผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจและกระตอืรอืรน้ (A) 
5. ระบุวธิแีละแหล่งความรูท้ีส่นบัสนุนการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรู ้รายวชิาพืน้ฐาน สุข

ศกึษาอยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
6. ใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มลูประกอบการเรยีนรูไ้ด ้(P) 

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

ขัน้เตรียมก่อนน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครแูละนักเรยีนสนทนาท าความรูจ้กักนั โดยครแูนะน าตวั แลว้ใหน้ักเรยีนแต่ละคนแนะน าตวั 

โดยครใูชว้ธิเีรยีกชื่อเรยีงตามกลุ่มตวัอกัษร 
2. ครูให้นักเรยีนร่วมกนัแสดงความคดิเห็นในประเดน็ค าถามที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบเจตคติ

และประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัเรยีนในวชิาสุขศกึษาที่ผ่านมา เช่น 
 – การเรยีนวชิาสุขศกึษามผีลดต่ีอนกัเรยีนอยา่งไร   
 – นกัเรยีนเคยศกึษาความรูใ้นเรือ่งใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาสุขศกึษา 
 – วชิาสุขศกึษาระดบัชัน้น้ีนกัเรยีนจะเรยีนรูใ้นเรือ่งใดบา้ง 
 (ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได)้ 
3. ใหน้ักเรยีนช่วยกนัคดิประเดน็ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในวชิาสุขศกึษา

ตามทีส่นใจตวัอยา่งเช่น 
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 – ขอ้ตกลงในการเรยีน 
 – มารยาทในการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกบัเพื่อน 
 – วธิเีรยีนใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
 – การวดัและประเมนิผลตลอดจนเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีนมแีนวปฏบิตัอิยา่งไรฯลฯ 
4. ครูแจกใบความรูเ้รื่อง สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพล

ศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และใบความรูเ้รื่อง การจดัแบ่ง
หน่วยการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศกึษาใหก้บันกัเรยีน โดยครอูธบิายและใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ   

5. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุความรู ้โดยครแูนะน าแนวทางในการเขยีนจดบนัทกึลงสมดุบนัทกึ
ใหก้บันกัเรยีน 

6. ครแูจกใบงานเรื่อง หน่วยการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ให้นักเรยีน
แต่ละกลุ่มรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมตามค าชีแ้จงในใบงาน โดยใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

7. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรม  
8. นักเรยีนร่วมกนัสรุปความรูเ้กี่ยวกบัขอบข่ายเนื้อหาสาระที่จะได้ศึกษาในชัน้นี้และข้อตกลง

และระเบยีบในการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาสุขศกึษา และความรูท้ีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรม
การเรยีนรู ้แลว้บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 

  

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครแูจกแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 เรยีนรูต้วัเรา ให้นักเรยีนเพื่อตรวจสอบ

ความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
2. ครสูุ่มนักเรยีนใหร้ะบุค าตอบทีน่ักเรยีนเลอืกในแต่ละขอ้เรยีงตามล าดบั เพื่อตรวจสอบความรู้

ความเขา้ใจของนกัเรยีนเบือ้งตน้ 
3. ครเูฉลยค าตอบทีถู่กต้องใหน้ักเรยีนทราบเพื่อสร้างความสนใจใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีน และระบุ

เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
4. ครูน าเสนอแผนผงัภาพแสดงองค์ประกอบของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ และให ้              

นกัเรยีนรว่มกนัอธบิายแผนผงัภาพตามความเขา้ใจ 
5. ครูสนทนากบันักเรยีนเพื่อเชื่อมโยงความรูใ้นเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหวัขอ้ที่ 1         

ความส าคญัและหลกัการของกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ 
ในรา่งกาย 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
 1. ครูอธิบายเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหัวข้อที่ 1 ความส าคัญและหลักการของ
กระบวนการสร้างเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบการ
อธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6  
 2. ครูให้ความรู้เสริมอาเซียนเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับแนวทางการ
บ ารุงรกัษาระบบหายใจ โดยระบุว่า ในปี 2554 รฐับาลของประเทศเวยีดนามได้ออกกฎหมายควบคุม
สุขภาพของประชาชนจากการสูบบุหรี่ โดยห้ามประชาชนสูบบุหรีม่วนต่อมวนหรอืเกินกว่า 1 มวน ใน
สถานที่สาธารณะ นอกจากนี้ยงัประกาศห้ามการโฆษณาขายสนิค้าบุหรีใ่นบุคคลที่มอีายุต ่ากว่า  18 ปี
ด้วย โดยกลุ่มพนัธมติรเพื่อควบคุมการใช้ยาสูบของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรอื  SEATCA พรอ้มจะ
เพิม่เตมิกฎหมายฉบบันี้ใหม้คีวามหนักแน่นและสอดคลอ้งกบักรอบ อนุสญัญาเพื่อการควบคุมยาสบูของ
องคก์ารอนามยัโลกดว้ย  
 3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

 1. นักเรยีนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับ 
ความส าคญัและหลกัการของกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ 
ในรา่งกาย โดยครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มไดไ้ปศกึษาจากสื่อการเรยีนรูใ้นหอ้งสมุดโรงเรยีนหรอื
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจดัท าผลงานมาน าเสนออย่างอิสระ เช่น การจดัท าเป็นโปสเตอร์ภาพ 
แผนผงั หรอืขอ้ความทีม่ภีาพประกอบค าบรรยาย โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัออกมารายงานผลการศกึษาหน้าชัน้เรยีน โดยครแูสดงความ
คดิเหน็ต่อการปฏบิตักิจิกรรมของนักเรยีน และให้ความรูเ้รื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหวัขอ้ที่ 1. 
ความส าคญัและหลกัการของกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ 
ในรา่งกาย เพิม่เตมิ โดยใชภ้าพหรอืเปิดสื่อวดีทิศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งใหน้กัเรยีนดูประกอบการอธบิาย 
 

ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
 1. นักเรยีนจบัคู่ผลดักนัถามและตอบค าถามเกี่ยวกบัความส าคญัและหลกัการของกระบวนการ
สรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ ในรา่งกาย และจดบนัทกึลงในสมดุบนัทกึ 
 2. นักเรยีนร่วมกันปฏิบตัิกิจกรรม เขยีนแผนทีค่วามคิดสรุปความเข้าใจ ดงัรายละเอียดในใบ
กจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลา
ตามทีค่รกู าหนด 
 3. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ  
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ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครูและนักเรยีนสรุปความรู้และผลที่ได้รบัจากการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรยีน

บนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
2. มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิิจกรรม สรุปข่าวหรอืบทความทีเ่กีย่วขอ้งและตอบค าถามดงั

รายละเอยีดในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม 
4–6 แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

3. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นควา้ในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหวัขอ้ที่ 2.  ระบบ 
ไหลเวยีนโลหติ และหวัขอ้ที ่3 ระบบหายใจ ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและ
พลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ มา
ล่วงหน้า และจดบนัทึกข้อค าถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 ประเด็นลงในสมุด เพื่อใช้เป็น
รอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป  
 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
2. ใบงานเรือ่ง หน่วยการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
3. ใบความรูท้ี่ 2 เรื่อง การจดัแบ่งหน่วยการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผล ตลอดจนเกณฑ์การ

ตดัสนิผลการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
4. แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
5. ใบกจิกรรมเรือ่ง เขยีนแผนทีค่วามคดิสรปุความเขา้ใจ 
6. แผนผงัองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในรา่งกายมนุษย ์ 
7. อุปกรณ์ประกอบการจดัท าป้ายนิเทศ 
8. หอ้งสมุดของโรงเรยีนหรอืสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทยห์รอืสุขภาพ สื่ออนิเตอรเ์น็ต และ

แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน เช่น ผูป้กครอง คร ูแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ฯลฯ 
9. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
10. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
11. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
12. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานในหน่วย
การเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 

แบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 

- 

ซกัถามความรูแ้ละแนวคดิ
เกีย่วกบั  
– ขอบขา่ยเนื้อหาในสาระการ
เรยีนรู ้รายวชิาพืน้ฐานสุข
ศกึษา 
– เจตคตทิีม่ต่ีอการศกึษาใน
สาระการเรยีนรู ้รายวชิา
พืน้ฐาน สุขศกึษา 
– ขอ้ตกลงในการเขา้รว่ม
กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการ 
ปฏบิตักิจิกรรม 
– แนวทางการสบืคน้ความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาสุขศกึษา 

แบบประเมนิผลการน าเสน
ขอ้มลู/การอภปิราย/การเขยีน
แผนทีค่วามคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรม การประเมนิ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระและ
มาตรฐาน การเรยีนรู ้รายวชิา
พืน้ฐาน สุขศกึษา 

ใบความรูท้ี ่1 ตามดุลยพนิิจของคร ู

ซกัถามเกีย่วกบัความส าคญั
และหลกัการของกระบวนการ
สรา้งเสรมิและด ารง
ประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ในรา่งกาย 

แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรมเขยีนแผนที ่
ความคดิสรปุความเขา้ใจ 

รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุใน
ใบกจิกรรม/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) 



8 
 

ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

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

 
 

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

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 5   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย ์
 
2. ตวัช้ีวดั 
 ม. 4-6/1 อธบิายกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบอวยัวะต่างๆ 
 
3. สาระส าคญั 

ระบบไหลเวียนโลหิต (the circulatory system) ท าหน้าที่ล าเลียงอาหาร แก๊สออกซิเจน 
(oxygen) ไปสู่เซลล์ต่าง ๆ และน าแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ (carbon dioxide) และของเสยีต่าง ๆ ออก
จากเซลล ์รกัษาสมดุลรา่งกาย ควบคุมอุณหภูมขิองร่างกาย ต่อสูแ้ละป้องกนัสิง่แปลกปลอม รวมทัง้เชือ้
โรคเขา้สู่รา่งกาย ระบบไหลเวยีนโลหติประกอบดว้ย เลอืด หลอดเลอืด และหวัใจ 

ระบบหายใจ (the respiratory system) จะท าหน้าทีแ่ลกเปลีย่นแก๊ส เพื่อทีร่่างกายจะไดข้บัแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดอ์อกไปและรบัเอาแก๊สออกซเิจนเขา้มาเพื่อไปเลีย่งเนื้อเยื่อของอวยัวะต่าง ๆ ระบบ
หายใจประกอบด้วยอวยัวะส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง 
หลอดลม 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย (ต่อ) 
  - ระบบไหลเวยีนโลหติ 
  - ระบบหายใจ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายและระบุองคป์ระกอบ กระบวนการท างาน และการสรา้งเสรมิระบบไหลเวยีนโลหติและ

ระบบหายใจ อยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. ตระหนักถงึความส าคญัของการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบต่าง ๆ 

ของ   รา่งกายอยา่งถูกตอ้งได ้(A) 
3. น าแนวทางในการบ ารุงรกัษาระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจของร่างกายไปปฏบิตัใิน

ชวีติ ประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ (P) 
 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา

รว่มกนั เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมาน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรม สรุปข่าวหรอืบทความ

ทีเ่กีย่วขอ้งและตอบค าถาม ตามที่ได้รบัมอบหมายในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา โดยครูแสดงความคดิเหน็
ต่อการปฏบิตักิจิกรรมของนกัเรยีนและใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

3. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมาน าเสนอประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัระบบไหลเวยีนโลหติ
และระบบหายใจที่สงสยัหรอืสนใจ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่
ผ่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

4. นักเรียนร่วมกันดูภาพแสดงองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตและภาพแสดง 
องค์ประกอบของระบบหายใจที่ครูเตรยีมมา แล้วให้นักเรยีนร่วมกนัอภปิรายตามความเขา้ใจในประเด็น
ทีว่่า 

 – นกัเรยีนคดิว่าภาพดงักล่าวทัง้สองภาพมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใด (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
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 – นกัเรยีนจะอธบิายเกีย่วกบัภาพทัง้สองว่าอย่างไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
 – นกัเรยีนคดิว่าภาพทัง้สองภาพนี้มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอยา่งไรบา้ง (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
 (ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาและระดมความคดิเหน็เพื่อสรุปความรู้

ในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหัวข้อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจตามประเด็นที่ครู
ก าหนด โดยใชภ้าพหรอืสื่อวดิทีศัน์แสดงองคป์ระกอบและกระบวนการท างานของระบบไหลเวยีนโลหติ
และระบบหายใจทีค่รเูตรยีมมาประกอบการศกึษา ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน สุขศกึษาและพลศกึษา 
2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลาทีค่รกู าหนด   

 กลุ่มที ่1 ศกึษาเรือ่ง ระบบไหลเวยีนโลหติ 
 กลุ่มที ่2 ศกึษาเรือ่ง ระบบหายใจ 
2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ตามประเดน็

ทีก่ าหนดหน้าชัน้เรยีน โดยครอูธบิายและใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามใน
ประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมสมองศึกษาและสรุปความรูเ้กี่ยวกับ
ระบบไหลเวยีนโลหติ และระบบหายใจ โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มได้ไปศกึษาจากสื่อการ
เรยีนรูใ้นห้องสมุดโรงเรยีนหรอืค้นคว้าจากอินเทอรเ์น็ต แล้วจดัท าผลงานมาน าเสนออย่างอิสระ เช่น 
การจดัท าเป็นโปสเตอร์ภาพ แผนผงั หรอืข้อความที่มภีาพประกอบค าบรรยายโดยใช้เวลาตามที่ครู
ก าหนด 

2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลี่ยนกันออกมารายงานผลการศึกษาหน้าชัน้เรยีน โดยครูแสดง
ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตักิจิกรรมของนักเรยีน และให้ความรูเ้รื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหวัขอ้ 
2. ระบบไหลเวยีนโลหติ และหวัขอ้ที ่3 ระบบหายใจ เพิม่เตมิ โดยใชภ้าพหรอืเปิดสื่อวดีทิศัน์ที่เกี่ยวขอ้ง
ใหน้กัเรยีนดปูระกอบการอธบิาย 

3. นกัเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม เตมิค าศพัทท์ีเ่กีย่วกบัส่วนต่าง ๆ ของหวัใจ และกจิกรรม ระบุ
ชือ่และหน้าทีข่องอวยัวะในระบบหายใจ ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมที่ครูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2  ม.4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

4. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ  
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ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
มอบหมายใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเกีย่วกบั

ความรูใ้นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 กลุ่มที ่1 เรือ่ง ระบบไหลเวยีนโลหติ 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง ระบบหายใจ  
โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษาคน้ควา้ความรูไ้ดจ้ากสื่อหรอืแหล่งการเรยีนรูท้างดา้นสุขภาพต่าง ๆ เช่น 

หอ้งสมุดของโรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีอนามยั ศูนยส์ุขภาพในชุมชน อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ แลว้น าความรู้
ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัมาจดัท าเป็นแผ่นพบัเผยแพร่ความรู ้โดยใช้เวลาตามทีค่รกู าหนด แล้วน ามาเสนอในการ
เรยีนครัง้ต่อไป 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (ต่อ) ในหวัข้อที่ 4.  

ระบบย่อยอาหาร และหวัขอ้ที ่5 ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุข
ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน 
ฯลฯ มาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้ค าถามทีส่งสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใช้
เป็นรอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพแสดงองคป์ระกอบของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่าย 
2. ภาพหรอืสื่อวดิีทศัน์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการท างานของระบบย่อยอาหารและ

ระบบขบัถ่าย 
3.  ใบกจิกรรมเรือ่ง สรปุขา่วหรอืบทความทีเ่กีย่วขอ้งและตอบค าถาม 
4. ใบกจิกรรมเรือ่ง เตมิค าศพัทท์ีเ่กีย่วกบัส่วนต่าง ๆ ของหวัใจ 
5. ใบกจิกรรมเรือ่ง ระบชุือ่และหน้าทีข่องอวยัวะในระบบหายใจ 
6. อุปกรณ์ประกอบการจดัท าแผ่นพบัเผยแพรค่วามรู ้
7. หอ้งสมุดของโรงเรยีนหรอืสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทยห์รอืสุขภาพ สื่ออนิเตอรเ์น็ต และ

แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน เช่น ผูป้กครอง คร ูแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ฯลฯ 
8. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
9. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
10. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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11. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 
 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซั ก ถ าม ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ   
องค์ประกอบ  กระบวนการ
ท างาน  และการสรา้งเสรมิและ
ด ารงประสิทธิภาพการท างาน 
ของระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจ 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล /การอภิปราย /การแสดง
ความคิดเห็น /การสร้างแผนที่
ความคดิ* 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบั คุณภาพ 
4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมสรุปข่าวหรือ   
บทความทีเ่กีย่วข้องและตอบ 
ค าถาม 

• รปูแบบของกจิกรรมตามที่ระบุ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะ 
รายวิชา พื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศกึษา 2 ม. 4–6* 

• ตามดุลยพนิิจของคร ู

• ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
– เติมค าศัพท์ทีเ่กีย่วกับส่วน   
ต่าง ๆ ของหวัใจ 
– ระบุชือ่และหน้าทีข่องอวยัวะ  
ในระบบหายใจ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามที่ระบุ
ในใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะ 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล
ศกึษา 2 ม. 4–6* 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

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

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 
 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

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

                             (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
 
 

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

 
 

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

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา      เรือ่ง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย์ 
 
2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/1 อธบิายกระบวนการสรา้งเสรมิและด ารงประสทิธภิาพการท างานของระบบอวยัวะต่าง ๆ 
 
3. สาระส าคญั 

ระบบยอ่ยอาหาร (the digestive system) จะยอ่ยอาหารใหเ้ลก็ละเอยีด จนสามารถทีจ่ะดูดซมึ
ผ่านทางเดนิอาหารเขา้สู่กระแสเลอืดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย เพื่อเป็นแหล่งพลงังานสรา้งเสรมิและ
ซ่อมแซมเนื้อเยือ่ต่าง ๆ  ระบบยอ่ยอาหารคนเราประกอบดว้ย อวยัวะทีเ่ป็นทางผ่านของอาหาร และ
อวยัวะทีช่่วยในการยอ่ยอาหาร ไดแ้ก่ ฟัน ลิน้ ต่อมน ้าลาย คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้
เลก็ ล าไสใ้หญ่  ทวารหนกั ตบั ตบัอ่อน และถุงน ้าด ี

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (the urinary system) เป็นระบบในร่างกายที่ท าหน้าที่กรองของเสยีและ
สารพษิออกจากเลอืดและก าจดัออกจากรา่งกายในรปูของน ้าปัสสาวะ ระบบขบัถ่ายปัสสาวะประกอบไป
ดว้ยอวยัวะทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่างๆ ของรา่งกาย 
  - ระบบยอ่ยอาหาร 
  - ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายและระบุองค์ประกอบ กระบวนการท างาน และการสรา้งเสรมิระบบย่อยอาหารและ

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. ตระหนกัถงึความส าคญัของการบ ารงุรกัษาระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย (A) 
3. น าแนวทางในการบ ารุงรกัษาระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายปัสสาวะของร่างกายไป

ปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ (P) 
 
 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา

รว่มกนั เพื่อทบทวนความรู ้
2. ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2–3  คนออกมาน าเสนอประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัระบบยอ่ยอาหารและ 

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ที่สงสยัหรอืสนใจ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีน
ครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพแสดงองค์ประกอบของระบบย่อยอาหารและภาพแสดงองค์ประกอบ
ของระบบขบัถ่ายทีค่รเูตรยีมมา แลว้ใหน้กัเรยีนรว่มกนัอภปิรายตามความเขา้ใจในประเดน็ทีว่่า 

 – นกัเรยีนคดิว่าภาพดงักล่าวทัง้สองภาพมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใด (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
 – นกัเรยีนจะอธบิายเกีย่วกบัภาพทัง้สองว่าอย่างไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
 – นักเรยีนคดิว่าภาพทัง้สองภาพนี้มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอย่างไรบ้าง (ตอบได้โดยอสิระ) (ครู

อาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาและระดมความคดิเหน็เพื่อสรุปความรู้

ในเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ในหวัขอ้ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายตามประเดน็ที่ครกู าหนด 
โดยใช้ภาพหรอืสื่อวดิทีศัน์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการท างานของระบบย่อยอาหารและระบบ
ขบัถ่ายปัสสาวะ ที่ครูเตรยีมมาประกอบการศกึษา ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุข
ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลาทีค่รกู าหนด   

 กลุ่มที ่1 ศกึษาเรือ่ง ระบบย่อยอาหาร 
 กลุ่มที ่2 ศกึษาเรือ่ง ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ตามประเดน็

ทีก่ าหนดหน้าชัน้เรยีน โดยครอูธบิายและใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามใน
ประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม ระบุชือ่หน้าทีแ่ละการบ ารุงรกัษาอวยัวะในระบบย่อยอาหาร
และกจิกรรม ระบุชือ่และหน้าทีข่องอวยัวะในระบบขบัถ่ายปัสสาวะและตอบค าถาม ดงัรายละเอยีดในใบ
กจิกรรมที่ครแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐานสุขศกึษาและพลศกึษา 2  ม.4–6 โดยใช้เวลา
ตามทีค่รกู าหนด 

2. สุ่มนักเรยีน  2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 
 
ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

1. มอบหมายให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เกีย่วกบัความรูใ้นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 กลุ่มที ่1 เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษาคน้ควา้ความรูไ้ดจ้ากสื่อหรอืแหล่งการเรยีนรูท้างดา้นสุขภาพต่าง ๆ เช่น 

หอ้งสมุดของโรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีอนามยั ศูนยส์ุขภาพในชุมชน อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ แลว้น าความรู้
ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัมาจดัท าเป็นแผ่นพบัเผยแพร่ความรู ้โดยใช้เวลาตามทีค่รกู าหนด แล้วน ามาเสนอในการ
เรยีนครัง้ต่อไป 

2. ครแูจกแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา ใหน้กัเรยีนท าเพื่อตรวจสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจหลงัการเรยีนรู ้โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

3. ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรยีนทราบและให้ความรูเ้พิ่มเติมเพื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรู้
ใหก้บันกัเรยีน  
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ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. ครูถามค าถามเชื่อมโยงสู่บทเรยีนต่อไป เพื่อให้นักเรยีนไปค้นหาค าตอบจากบทเรยีนมา

ล่วงหน้า ดงันี้ 
    – ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมมีลักษณะ อย่างไร (เช่น การมี

เพศสมัพนัธใ์น วยั เรยีน การเทีย่วกลางคนื การท าแทง้ การตัง้ครรภโ์ดยไมพ่งึประสงค ์เป็นตน้) 
4. มอบหมายให้นักเรยีนไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครวั เรื่อง 

ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสงัคมและวฒันธรรมไทย ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีน รายวิชา
พื้นฐาน สุขศกึษาและพลศึกษา 2 ม.4–6  หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุด
ของโรงเรยีน ฯลฯ หรอืขอรบัความรูจ้ากผูป้กครอง มาล่วงหน้า แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้
ต่อไป  

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพแสดงองคป์ระกอบของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
2. ภาพหรอืสื่อวดิีทศัน์แสดงองค์ประกอบและกระบวนการท างานของระบบย่อยอาหารและ

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
3. หอ้งสมุดของโรงเรยีนหรอืสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารการแพทยห์รอืสุขภาพ สื่ออนิเตอรเ์น็ต และ

แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน เช่น ผูป้กครอง คร ูแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ฯลฯ 
4. ใบกจิกรรมเรือ่ง ระบุชือ่หน้าทีแ่ละการบ ารงุรกัษาอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร 
5. ใบกจิกรรมเรือ่ง ระบุชือ่และหน้าทีข่องอวยัวะในระบบขบัถ่ายปัสสาวะและตอบค าถาม 
6. แบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 
7. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
8. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
9. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
10. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
องคป์ระกอบ กระบวนการ
ท างาน  และการสรา้งเสรมิ และ
ด ารงประสทิธภิาพการท างาน 
ของระบบไหลเวยีนโลหติและ
ระบบหายใจ 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ* 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบั 
  คุณภาพ 4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
– ระบุชือ่หน้าทีแ่ละการ
บ ารงุรกัษาอวยัวะใน ระบบยอ่ย
อาหาร 
– ระบุชือ่และหน้าทีข่องอวยัวะ
ในระบบขบัถ่ายปัสสาวะและ
ตอบค าถาม 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล
ศกึษา 2 ม. 4–6* 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การทดสอบประจ าหน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา 

• แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วย
การเรยีนรูท้ี ่1 เรยีนรูต้วัเรา** 

• รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

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

แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์

ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

 
 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรยีนรูต้วัเรา    เรือ่ง  ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษาและมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/2 วเิคราะหค์่านิยมในเรือ่งเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอื่นๆ 
 

3. สาระส าคญั 
วยัรุ่นเป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย จติใจ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทางเพศ ซึง่ใน

ปัจจุบนัการรบัเอาวฒันธรรมตะวนัตกมาปฏบิตัสิ่งผลใหม้คี่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่ปลีย่นไปจาก
เดมิ ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การมเีพศสมัพนัธใ์นช่วงวยัเรยีน การจบักลุ่มกนั
เที่ยวกลางคนื ค่านิยมต่าง ๆ  เหล่านี้ส่งผลเสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การท าแท้ง การตัง้ครรภ์
โดยไมพ่งึประสงค ์การรูจ้กัการปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งและการป้องกนัตนเองจากปัจจยัและ
สถานการณ์เสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้มีชีวิตที่สดใสเหมาะสมกับวัยและเติบโตไปสู่ว ัยผู้ใหญ่อย่างมี
ความสุข 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 
 1. ความส าคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ

วฒันธรรมไทย 
 2. ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม

อื่น 
– ค่านิยมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยทีด่ ี
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของการมีค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและ

วฒันธรรมไทยได ้(K) 
2. อธบิายและระบุค่านิยม และพฤตกิรรมทางเพศอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
3. ตระหนักถงึความส าคญัของปัญหาพฤตกิรรมทางเพศในวยัรุน่และแนวทางในการป้องกนัและ

แกไ้ข (A) 
4. ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์ เสี่ยงต่อการมี

เพศสมัพนัธต์ลอดจนการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคอ์ยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครูน าแบบทดสอบความรู้ก่อนการเรยีน หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครวั แจกให้

นกัเรยีนทุกคน เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
3. ครสูุ่มนกัเรยีนใหบ้อกค าตอบทีน่กัเรยีนเลอืกในแต่ละขอ้เรยีงตามล าดบั เพื่อตรวจสอบความรู้

ความเขา้ใจของนกัเรยีนเบือ้งตน้ 
4. ครเูฉลยค าตอบทีถู่กต้องใหน้ักเรยีนทราบเพื่อสรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีน และระบุ

เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั) 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. ครูให้ความรูใ้นหวัข้อ ความส าคญัของการมคี่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ

สงัคมและค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอื่น โดยใช้
ภาพแสดงตวัอย่างปัญหาพฤตกิรรมทางเพศในวยัรุน่ ตลอดภาพแสดงปัจจยัและสถานการณ์ เสีย่งต่อการ
มเีพศ สมัพนัธ์ในวยัรุ่นประกอบการอธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษา
และพลศกึษา 2 ม.4– 6 

2. ครใูหค้วามรูบู้รณาการเศรษฐกจิพอเพยีง แมว้่าวฒันธรรมตะวนัตกจะเขา้มามบีทบาทและท า
ใหว้ถิชีวีติของคนไทยเปลีย่นแปลงไป ซึง่ส่วนหนึ่งปรบัเปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้ แต่อกีส่วนหนึ่งท าใหเ้กดิ
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ดังนัน้การเลือกน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินวิถีชีวิตดัง้เดิมของ
สงัคมไทยมาประยุกต์ใชใ้นสงัคมปัจจุบนัจะเป็นภูมคิุม้กนัไม่ให้เกดิปัญหาทางสงัคมมากขึน้ โดยก่อนที่
รบัเอาวฒันธรรมต่าง ๆ เขา้มาปรบัเปลีย่นควรค านึงถงึผลกระทบที่จะเกดิขึน้ (ดูสื่อ PowerPoint แผนที ่
4 เฟรมที ่90 ประกอบ) 

3. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นกัเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรมช่วยกนัเขยีนค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมและไม่

เหมาะสมของวยัรุน่ในปัจจุบนั และกจิกรรม ตอบค าถามกระตุ้นทกัษะกระบวนการคดิ ดงัรายละเอยีดใน
ใบกจิกรรมที่ครูแจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 โดยใช้
เวลาตามทีค่รกู าหนด 

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 
 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

1. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบัค่านิยมทาง 
เพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมทีด่คีวรมลีกัษณะอย่างไร โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  

2. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมที่ด ี และให้นักเรยีนจดความรู้ที่
ไดร้บัลงในสมดุบนัทกึ 
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ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศกับสงัคมและ

วฒันธรรมไทย (ต่อ) ในหวัขอ้ที ่2 ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมอื่น (ต่อ) ในหวัขอ้ยอ่ยที ่ค่านิยมทางเพศทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั ค่านิยม
ทางเพศตามวฒันธรรมอื่นทีด่ ีค่านิยมทางเพศตามวฒันธรรมอื่นที่ไม่ด ีพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสมกบั
สงัคมและวฒันธรรมไทยที่ด ีและพฤติกรรมทางเพศจากวฒันธรรมอื่นที่เป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยใน
ปัจจุบนัดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่ง
การเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ มาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้ค าถามที่
สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศกึษาแล้ว
น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป  

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูก่้อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั 
2. ภาพแสดงตวัอยา่งปัญหาพฤตกิรรมทางเพศในวยัรุ่น  
3. ภาพแสดงปัจจยัและสถานการณ์เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่ 
4. ใบกจิกรรมเรื่อง ช่วยกนัเขยีนค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสมของ

วยัรุน่ในปัจจบุนั 
5. ใบกจิกรรมเรือ่ง ตอบค าถามกระตุน้ทกัษะกระบวนการคดิ 
6. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
7. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
8. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
9. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
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10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานใน
หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ชวีติและ
ครอบครวั 

• แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและ
ครอบครวั 

– 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
   – ความส าคญัของการมี
ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศ
ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและ
วฒันธรรมไทย 
   – ค่านิยมและพฤตกิรรมทาง
เพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและ
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
อื่น 
 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ* 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 
4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การปฏบิตักิจิกรรม 
  – ช่วยกนัเขยีนค่านิยมและ
พฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสม
และไมเ่หมาะสมของวยัรุ่นใน
ปัจจบุนั 
  – ตอบค าถามกระตุน้ทกัษะ
กระบวนการคดิ 

• 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 
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 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรยีนรูต้วัเรา เรือ่งคา่นิยมและพฤตกิรรมทางเพศกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษาและมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/2 วเิคราะหค์่านิยมในเรือ่งเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอื่นๆ 
 

3. สาระส าคญั 
ค่านิยมทางเพศที่ดใีนสงัคมไทยในอดตีนัน้ ได้ก าหนดให้หญงิไทยรกันวลสงวนตวัไม่ไปไหนกบั

ผูช้ายที่ไม่ใช่คนในครอบครวัตามล าพงั ไม่ชงิสุกก่อนห่าม ค่านิยมดงักล่าวมผีลด ีคอื ท าให้ไม่เกดิปัญหา
ทางการมเีพศสมัพนัธ์และการตัง้ครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ รวมทัง้การมปัีญหาด้านครอบครัวและสงัคม
ตามมาเหมอืนในปัจจุบนั ส าหรบัค่านิยมทางเพศที่ดใีนชายไทย เช่น จะต้องผ่านการบวชก่อนแต่งงาน 
ทัง้นี้ในสมยัก่อนวดัจะเป็นแหล่งการศึกษาที่ส าคญั ดงันัน้ค่านิยมดงักล่าวจะท าให้ผู้ชายได้บวชเรยีนมี
ความเป็นผูใ้หญ่และมคีวามรบัผดิชอบก่อนทีจ่ะมาแต่งงานกบัฝ่ายหญงิ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

1. ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย (ต่อ) 
 2. ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอื่น (ต่อ) 

 – ค่านิยมทางเพศทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั 
– ค่านิยมทางเพศตามวฒันธรรมอื่นทีด่ ี

 – ค่านิยมทางเพศตามวฒันธรรมอื่นทีไ่มด่ ี
 – พฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยทีด่ ี

– พฤตกิรรมทางเพศจากวฒันธรรมอื่นทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจบุนั 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายถึงค่านิยมทางเพศที่เป็นปัญหาส าหรบัสังคมไทยในปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศตาม

วฒันธรรมอื่นที่ดแีละไม่ด ีพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยทีด่ ีและ พฤตกิรรม
ทางเพศจากวฒันธรรมอื่นทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจบุนัได ้(K) 

2. ตระหนักถึงค่านิยมทางเพศที่เป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั ค่านิยมทางเพศตาม
วฒันธรรมอื่นที่ดแีละไม่ด ีพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยที่ด ีและพฤตกิรรม
ทางเพศจากวฒันธรรมอื่นทีเ่ป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจบุนั (A) 

3. มพีฤตกิรรมทางเพศและค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย และสามารถ
น าแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผดิหวงัในความรกัไปปฏบิตัิได้อย่างเหมาะสมหากต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์ดงักล่าว (P) 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมาน าเสนอประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัค่านิยมและพฤตกิรรม 

ทางเพศกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย (ต่อ) ในหวัขอ้ที่ 2 ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสมกบั
สงัคมและวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอื่น (ต่อ) ที่สงสยัหรอืสนใจ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ศึกษา
คน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวร่วมกนั โดยครู
คอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพหรอือ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัวยัรุ่นที่แต่งกายด้วยชุดที่ย ัว่ยุเพศ

ตรงข้ามและภาพแสดงพฤตกิรรมการแสดงความรกัต่อคู่รกัอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เลยีนแบบมา
จากวฒันธรรมตะวนัตกทีค่รเูตรยีมมา แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีว่่า  

 – นักเรยีนคดิว่าการท ากระท าหรอืพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในภาพดงักล่าวเป็นพฤตกิรรม
ทางเพศทีเ่หมาะสมส าหรบัสงัคมและวฒันธรรมไทยหรอืไม ่อยา่งไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 

 – นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในภาพอยา่งไรบา้ง (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
 – หากบุคคลในภาพเป็นสมาชกิในครอบครวัของนักเรยีน นกัเรยีนจะมแีนวทางหรอืวธิกีารใน

การแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดงักล่าวอย่างไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ)  
(ครอูาจใชค้ าถามอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได้) 
2. ครูให้ความรู้ในหัวข้อ ความส าคญัของการมพีฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสงัคมและ

วฒันธรรมไทย (ต่อ) ในหวัขอ้ที ่2 ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 
และวัฒนธรรมอื่น โดยใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว เช่น ภาพแสดงพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมส าหรบัสงัคมและวฒันธรรมไทยประกอบการอธบิาย ดงัรายละเอียด ในหนังสอืเรยีน รายวชิา
พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 

3. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีน โดยอธบิายเกี่ยวกบัการแต่งตัง้นางอองซาน ซจู ีผูน้ าฝ่ายคา้นของ
ประเทศเมียนมา ให้เป็นทูตของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เมื่อวันที่ 20 
พฤศจกิายน 2555 โดยมหีน้าทีส่ าคญัในการต่อสูก้บัการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูต้ดิเชือ้เอดส์ 

4. ครใูห้ความรูเ้สรมิอาเซยีนซึง่เชื่อมโยงกบัเรื่องพฤตกิรรมทางเพศ โดยอธบิายว่า จากผลการ
ส ารวจที่มีชื่อว่า “Face of Global Sex Report 2012” โดยบรษิัทถุงยางอนามยัชื่อดังแห่งหนึ่งพบว่า 
รอ้ยละ 54 ของคนมาเลเซยีจะใชถุ้งยางอนามยัในครัง้แรกของการมเีพศสมัพนัธ์ ซึง่มอีตัราสูงกว่าหลาย
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน และยงัพบว่าร้อยละ 67 ของคนมาเลเซียไม่เคยประสบปัญหาการ
ตัง้ครรภโ์ดยไมพ่งึประสงค ์

5. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนซึง่เชื่อมโยงกบัเรื่องพฤตกิรรมทางเพศ โดยอธบิายถงึขอ้มลูตวัเลข
ซึ่งเปิดเผยโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรอืยูนิเซฟ  (UNICEF) ระบุว่า เยาวชนในประเทศ
เมยีนมาก าลงัมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส ์(HIV/AIDS) มากขึน้เรื่อย ๆ โดยในปัจจุบนั
ประมาณ 2 ใน 3 ของผูต้ดิเชือ้เอดสเ์ป็นเยาวชนและหนุ่มสาวอายตุ ่ากว่า 24 ปี ซึง่แตกต่างจากในอดตีที่
กลุ่มเสีย่งตดิเชือ้เอดสใ์นเมยีนมาจะเป็นกลุ่มผูใ้หญ่ 

6. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรมเขยีนเปรยีบเทยีบระหว่างค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศ ดงั

รายละเอยีดในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 
4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตักิิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

3. มอบหมายใหน้ักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมบูรณาการอาเซยีน โดยให้ศกึษาความรูเ้กี่ยวกบัปัญหา 
พฤติกรรมทางเพศในวยัรุ่นของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยอธิบายรายละเอียดของ ปัญหา 
วเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบ รวมถงึเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแก้ไขมาพอ สงัเขป จดัท าเป็น
รายงาน และน ามาอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

4. มอบหมายให้นักเรยีนปฏบิตักิิจกรรมบูรณาการอาเซยีน โดยให้นักเรยีนส ารวจค่านิยมทาง
เพศของวยัรุ่นของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซยีน โดยอธบิายรายละเอยีดและวเิคราะห์ตามความเขา้ใจ
ของนักเรยีน พร้อมทัง้ระบุว่า ค่านิยมดงักล่าวเหมาะสมกับสงัคมและวฒันธรรมของประเทศนัน้  ๆ 
หรอืไมอ่ยา่งไร และน ามาอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

 
 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

1. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5–6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรม
ทางเพศจากวฒันธรรมอื่นที่เป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั มพีฤติกรรมใดบ้าง โดยใช้เวลา
ตามทีค่รกู าหนด  

2. แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมทางเพศจากวฒันธรรมอื่นที่เป็นปัญหาส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั และให้
นกัเรยีนจดความรูท้ีไ่ดร้บัลงในสมดุบนัทกึ 

3. ครูแจกแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ชวีติและครอบครวั ให้นักเรยีนท าเพื่อ
ตรวจสอบ  ความรูค้วามเขา้ใจหลงัการเรยีนรู ้โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

4. ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรยีนทราบและให้ความรูเ้พิ่มเติมเพื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรู้
ใหก้บันกัเรยีน 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ใส่ใจสุขภาพ เรื่อง สทิธแิละ

กฎหมายที่เกี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐานสุขศกึษาและ
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พลศกึษา 2  ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ หรอื
ขอรบัความรูจ้ากผูป้กครอง มาล่วงหน้า แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูห้ลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั 
2. ภาพหรอืข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัวยัรุ่นที่แต่งกายด้วยชุดที่ย ัว่ยุเพศตรงขา้มและภาพ

แสดงพฤตกิรรมการแสดงความรกัต่อคู่รกัอย่างเปิดเผย ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่ลยีนแบบมาจากวฒันธรรม
ตะวนัตก 

3. ภาพแสดงพฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมส าหรบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 
4. ใบกจิกรรมเรือ่ง ทบทวนความรูค้วบคู่การพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 
5. ใบกจิกรรม เรือ่ง สรปุขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์
6. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
7. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
8. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
9. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ค่านิยม และพฤตกิรรมทางเพศ
ทีเ่หมาะสม กบัสงัคมและ
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
อื่น  
– ค่านิยมทางเพศทีเ่ป็นปัญหา
ส าหรบัสงัคมไทยในปัจจบุนั 
– คา่นิยมทางเพศตาม
วฒันธรรมอื่นทีด่แีละทีไ่มด่ ี
– พฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสม
กบัสงัคมและวฒันธรรมไทยทีด่ ี
– พฤตกิรรมทางเพศจาก

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 
4 ขึน้ไป 
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วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
วฒันธรรมอื่นทีเ่ป็นปัญหา
ส าหรบัสงัคมไทยในปัจจบุนั 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การปฏบิตักิจิกรรมเขยีน
เปรยีบเทยีบระหว่างค่านิยม 
และพฤตกิรรมทางเพศ 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล
ศกึษา 2 ม. 4–6* 

• ตามดุลยพนิิจของคร ู

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การทดสอบประจ าหน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและครอบครวั 

• แบบทดสอบหลงัเรยีนหน่วย
การเรยีนรูท้ี ่2 ชวีติและ
ครอบครวั** 

• 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 

 
 
  



36 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 

  



38 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรยีนรูต้วัเรา  เรือ่ง สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ
การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/3 ปฏบิตัตินตามสทิธขิองผูบ้รโิภค 
 

3. สาระส าคญั 
การบรโิภคของกิน ของใช้ และการใช้บรกิารต่าง ๆ  มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หาก

ผูบ้รโิภค เลอืกผลติภณัฑส์ุขภาพหรอืบรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐานหรอืขาดคุณภาพ นอกจากจะไม่คุม้ค่าเงนิ
ทีต่อ้งจา่ยไปแลว้ ยงัอาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิการเจบ็ป่วยได ้ดงันัน้ผู้บรโิภคควรมี
ความรู ้ความเขา้ใจในสทิธแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้นี้เพื่อไม่ใหถู้กเอาเปรยีบ
จากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑ ์และเพื่อสุขภาพทีด่ขีองผูบ้รโิภค 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
- ความหมายของค าทีเ่กี่ยวขอ้ง 
- สทิธพิืน้ฐานของผูบ้รโิภค 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายสทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างถูกตอ้งได ้(K) 
2. ตระหนักถึงความหมายสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค ตลอดจนการ

ปฏบิตัติามสทิธขิองบุคคลทีพ่งึมต่ีอการบรโิภคของตนเอง (A) 
3. ปฏบิตัติามสทิธแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภคของตนเองและน าทกัษะในการ

เรยีนรูไ้ปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอย่างเหมาะสม (P) 
 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ครนู าแบบทดสอบความรูก่้อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 ใส่ใจสุขภาพ แจกใหน้ักเรยีนทุกคน

เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 
3. ครสูุ่มนกัเรยีนใหบ้อกค าตอบทีน่กัเรยีนเลอืกในแต่ละขอ้เรยีงตามล าดบั เพื่อตรวจสอบความรู ้

ความเขา้ใจของนกัเรยีนเบือ้งตน้ 
4. ครเูฉลยค าตอบทีถู่กต้องใหน้ักเรยีนทราบเพื่อสรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีน และระบุ 

เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 
5. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหน่วยที ่3 ใส่ใจสุขภาพ

ในเรื่องที ่1 สทิธแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย
ใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั 
โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ  
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. ครใูหค้วามรูเ้รื่อง สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ดงัรายละเอยีดในหนงัสอื

เรยีน รายวชิาพืน้ฐานสุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนสอบถามในประเดน็ที่
สงสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

2. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาในเรื่อง สทิธพิื้นฐานของผู้บรโิภคที่
ก าหนดไว้ ในพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บรโิภค ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรยีน 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 ประกอบ และใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 กลุ่มที่ 1 เรื่อง สทิธทิี่ได้รบัข่าวสารรวมทัง้ค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพยีงพอ
เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 

 กลุ่มที ่2 เรือ่ง สทิธทิีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสนิคา้และบรกิาร 
 กลุ่มที ่3 เรือ่ง สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 
 กลุ่มที ่4 เรือ่ง สทิธทิีจ่ะไดร้บัความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
 กลุ่มที ่5 เรือ่ง สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหาย 
3. ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห ้

ความรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม  อธบิายความหมายของค าและระบุหลกัสิทธิพื้นฐานของ

ผูบ้รโิภค ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมที่ครแูจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและ
พลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตัิกจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 
 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

นักเรยีนควรน าความรูใ้นเรื่อง สทิธแิละกฎหมายที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค  มาประกอบ 
การพจิารณาในการเลอืกซือ้สนิคา้บรโิภค 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ในเรือ่ง สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(ต่อ) ในหัวข้อที่ 1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บรโิภค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน 
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รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
หอ้งสมดุของโรงเรยีน ฯลฯ มาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้ค าถามทีส่งสยัหรอืสนใจอยา่งน้อย 2 ถงึ  

3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้น ามาสนทนาร่วมกนัใน
การเรยีนครัง้ต่อไป 
 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบความรูก่้อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 
2. ใบกจิกรรมเรือ่ง อธบิายความหมายของค าและระบุหลกัสทิธพิื้นฐานของผูบ้รโิภค 
3. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
4. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
5. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
6. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

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

• แบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วย
การเรยีนรูท้ี ่3 ใส่ใจสุขภาพ 

– 

• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
   –ความหมายสทิธแิละ
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 
   – สทิธพิืน้ฐานของผูบ้รโิภค 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
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 
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 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิทกัษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ  
4 ขึน้ไป 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
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ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรยีนรูต้วัเรา  เรือ่ง สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ
การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/3 ปฏบิตัตินตามสทิธขิองผูบ้รโิภค 
 

3. สาระส าคญั 
การบรโิภคของกิน ของใช้ และการใช้บรกิารต่าง ๆ  มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หาก

ผูบ้รโิภค เลอืกผลติภณัฑส์ุขภาพหรอืบรกิารทีไ่มไ่ดม้าตรฐานหรอืขาดคุณภาพ นอกจากจะไม่คุม้ค่าเงนิ
ทีต่อ้งจา่ยไปแลว้ ยงัอาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิการเจบ็ป่วยได ้ดงันัน้ผู้บรโิภคควรมี
ความรู ้ความเขา้ใจในสทิธแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้นี้เพื่อไม่ใหถู้กเอาเปรยีบ
จากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑ ์และเพื่อสุขภาพทีด่ขีองผูบ้รโิภค 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

สทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค (ต่อ) 
- กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายความหมายสทิธแิละกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างถูกตอ้งได ้(K) 
2. ตระหนักถึงความหมายสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค ตลอดจนการ

ปฏบิตัติามสทิธขิองบุคคลทีพ่งึมต่ีอการบรโิภคของตนเอง (A) 
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3. ปฏบิตัติามสทิธแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภคของตนเองและน าทกัษะในการ
เรยีนรูไ้ปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอย่างเหมาะสม (P) 

 

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

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

8. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ให้นักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ 1 สทิธิและ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค (ต่อ) ในหวัข้อที่ 1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บรโิภค ที่สงสยัหรอืสนใจ ตามที่ได้รบัมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้ามาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 
แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ค าถามต่อไปนี้ 
– สิทธิผู้บรโิภคระดับสากลได้ก าหนดสิทธิผู้บริโภคไว้ 8 ประการ อะไรบ้าง  (แนว

ค าตอบ: สทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดภยั สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร สทิธทิีจ่ะไดร้บั เครือ่งอุปโภคบรโิภค
ในราคายตุธิรรม สทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งความเป็นธรรม สทิธทิีจ่ะไดร้บัค่าชดเชยความเสียหาย สทิธทิีจ่ะไดร้บั
บรโิภคศกึษา สทิธทิีจ่ะไดร้บัความจ าเป็นขัน้พื้นฐาน และสทิธทิีจ่ะไดอ้ยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด)  

(ครอูาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้ค าถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั
สภาพการเรยีนรู)้ 

 
ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    

ครใูห้ความรูเ้รื่อง กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน     
รายวชิาพืน้ฐาน  สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยั
และสนใจเพิม่เตมิ 
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ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

คุ้มครองผู้บรโิภค โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรยีน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 
ประกอบ และใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 กลุ่มที ่1 เรือ่ง สาระส าคญัของพระราชบญัญตัอิาหาร 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง สาระส าคญัของพระราชบญัญตัยิา 
 กลุ่มที ่3 เรือ่ง สาระส าคญัของพระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง 
 กลุ่มที ่4 เรือ่ง หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีด่แูลเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
2. ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห ้

ความรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
3. ครใูหค้วามรูเ้สรมิอาเซยีนเกีย่วกบัคณะกรรมการอาเซยีนดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค (ASEAN 

Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCP) ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 
พ.ศ. 2551 โดยได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยคณะท างาน ACCP ท าหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานกลางเพื่อปฏิบัติและตรวจสอบการเตรยีมการและกลไกภายในภูมิภาค เพื่อ
สนับสนุนการพฒันาเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บรโิภคที่ย ัง่ยนื (ครูอาจเปิดเฟรม PowerPoint ในกิจกรรม
เรือ่งน่ารู ้ในแผนที ่7 เฟรมที ่138 ประกอบ) 

 
 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 

1. นักเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม เขยีนแผนภูมแิสดงวธิกีารป้องกนัตนเองในการเลอืกซื้อสนิคา้
หรอืบรกิาร ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมทีค่รแูจกใหห้รอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและ
พลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  

2. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตัิกจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายใหน้ักเรยีนศกึษาค้นควา้ในหวัขอ้ที ่2 โรคจากการประกอบอาชพี ในหวัขอ้ย่อยที ่

2.1 ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผู้ประกอบอาชพี และหวัขอ้ย่อยที่ 2.2 ปัจจยัที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพในการประกอบอาชพี ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 
4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯ มาล่วงหน้า และจด
บนัทกึขอ้ค าถามทีส่งสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นร่องรอยและหลกัฐาน
ในการศกึษา แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบกจิกรรมเรือ่ง เขยีนแผนภมูแิสดงวธิกีารป้องกนัตนเองในการเลอืกซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร 
2. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
3. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
5. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
   – กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั     
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 
4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การปฏบิตักิจิกรรมเขยีน
แผนภูมแิสดงวธิกีารป้องกนั
ตนเองในการเลอืกซื้อสนิคา้
หรอืบรกิาร 

• รปูแบบของกจิกรรมตามทีร่ะบุ
ในใบกจิกรรม/แบบฝึกทกัษะ 
รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพล
ศกึษา 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 

 
ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรยีนรูต้วัเรา    เรือ่ง โรคจากการประกอบอาชพี 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ
การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 
 

3. สาระส าคญั 
โรคและอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเป็นปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้

ประกอบอาชพี ตลอดจนถงึเจา้ของกจิการ และส่งผลกระทบถงึเศรษฐกจิของประเทศดว้ย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
โรคจากการประกอบอาชพี 

- ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผูป้ระกอบอาชพี 
- ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพี 
 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธิบายปัญหาและความส าคัญของสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและปัจจยัที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพในการประกอบอาชพีอยา่งถูกตอ้งได ้(K)  
2. อธบิายและระบุปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผู้ประกอบอาชพีและปัจจยัที่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพในการประกอบอาชพีทีก่ าหนดอย่างถูกตอ้งได ้(K, P)  
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3. ตระหนักถงึปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผู้ประกอบอาชพีและปัจจยัที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพในการประกอบอาชพีทีป่ลอดภยั (A) 

4. แสดงทกัษะในการแสวงหาความรู้ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผู้ประกอบอาชพีและ
ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพีถูกตอ้งเหมาะสมได ้(P) 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 โรคจากการ

ประกอบอาชพี ในหวัข้อย่อยที่ 2.1 ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผู้ประกอบอาชพี  และในหวัข้อ
ยอ่ยที ่2.2 ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพีทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั 
โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. ครใูหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ค าถามต่อไปนี้ 
– หากเกิดปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพจะท าให้เกิดการสูญเสยีอย่างไร  (แนว

ค าตอบ: ท าให้ผลผลิตลดลง การผลิตหยุดชะงกั เครือ่งมอืวตัถุดิบเสียหาย สูญเสียเวลา สูญเสียค่า
รกัษาพยาบาล และท าใหร้ายไดล้ดลง) 

(ครอูาจกระตุ้นให้นักเรยีนตอบโดยใช้ค าถามอื่น ๆ เพิม่เตมิได้ตามความเหมาะสมกบั
สภาพการเรยีนรู)้ 
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ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
ครใูห้ความรูเ้รื่อง ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผูป้ระกอบอาชพี และปัจจยัทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพในการประกอบอาชพีดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 
2 ม. 4–6 โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาในเรือ่ง ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ในการประกอบอาชพี โดยใช้ขอ้มลูจากหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 
ประกอบ และใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด 

 กลุ่มที ่1 เรือ่ง ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพี: ภาคเกษตรกรรม 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพี: ภาคอุตสาหกรรม 
 กลุ่มที ่3 เรือ่ง ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพี: ภาคพาณชิยกรรม 
2. ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้

ความรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 
 

 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
นักเรยีนควรน าความรูใ้นเรื่อง ปัญหาและความส าคญัของสุขภาพผูป้ระกอบอาชพี และปัจจยัที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการประกอบอาชพีมาประกอบการพิจารณาในการเลอืกประกอบอาชีพใน
อนาคต เพื่อความปลอดภยัในชวีติประจ าวนั 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นคว้าในหวัขอ้ที่ 2 โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) ในหวัขอ้

ย่อยที่ 2.3 โรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี ดงัรายละเอียดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐานสุข
ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมุดของ โรงเรยีน 
ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้ค าถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใช้
เป็นรอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้น ามาสนทนารว่มกนัในการเรยีนครัง้ต่อไป 
 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา
พานิชจ ากดั 

2. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม.4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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3. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
4. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั 
   – ปัญหาและความส าคญัของ
สุขภาพผูป้ระกอบอาชพี 
   – ปัจจยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพในการประกอบอาชพี 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
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) 
 
  



55 
 

ความเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอรสิา  สนิธุ) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

 
ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

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

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรยีนรูต้วัเรา    เรือ่ง โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ
การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 
 

3. สาระส าคญั 
ประกอบอาชพีทัง้เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม ยอ่มต้องค านึงถงึสุขภาพอนามยัและ

ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน เพราะสุขภาพอาจจะเสื่อมโทรมลงไปจนเกดิโรคหรอือนัตรายในขณะ
ปฏบิตังิาน หลงัจากปฏบิตังิานมาระยะหนึ่งหรอืเลกิจากการปฏบิตังิานนัน้แลว้กต็าม 

ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามยัของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัญหาของความเจ็บป่วยจากโรคและ
อนัตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชพีในกลุ่มเกษตรกรรมจะมปัีญหาความเจบ็ป่วยจากสารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มอาชพีอุตสาหกรรมจะมผีูป้ระสบอนัตรายจากวสัดุสิง่ของมากทีสุ่ด รองลงมา
คอืเครือ่งจกัร ท่าทางการท างาน เครือ่งมอื สิง่มพีษิและสารเคม ี 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) 
- โรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี 
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5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายและวเิคราะหต์วัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีอยา่งถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. อธบิายและระบุตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีอย่างถูกตอ้งได ้(K, P)  
3. เขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตวัอย่างโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี ตลอดจน

โรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพีรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
4. วเิคราะห์สาเหตุของโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี และเสนอแนะแนวทางในการ

ป้องกนัอยา่งถูกตอ้งได ้(P) 
 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครแูละนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศกึษาและการปฏบิตักิจิกรรมในคาบเรยีนที่ผ่านมา เพื่อ

ทบทวนความรู ้
2. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 โรคจากการ

ประกอบอาชีพ (ต่อ) ในหวัข้อย่อยที่ 2.3 โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพที่สงสยัหรอื สนใจ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ศกึษาค้นควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบ
ค าถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพหรอือ่านข่าวที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีต่าง ๆ ใน
สงัคมไทย เช่น อาชพีเกตรกรรม อาชพีอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทีค่รเูตรยีมมา แลว้รว่มกนัแสดง
ความคดิเหน็ในประเดน็ทีว่่า  

         – นกัเรยีนคดิว่าอาชพีใดเป็นกลุ่มอาชพีทีม่มีากทีสุ่ดในประเทศไทย (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
  – นักเรยีนคิดว่าอาชีพแต่ละอาชีพในภาพมีลักษณะ ความส าคัญ และแตกต่างกัน

อยา่งไรบา้ง  (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 
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     – นักเรยีนคดิว่าในปัจจุบนัอาชพีต่าง ๆ เหล่านี้มกีารพัฒนาในดา้นใดบา้ง และส่งผลต่อ
ตวัผูป้ระกอบอาชพีอยา่งไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 

   – นักเรยีนคดิว่าปัญหาทางด้านสุขภาพหรอือนัตรายของผูป้ระกอบอาชพีในกลุ่มอาชพี
เกษตรกรรมกลุ่มอาชพีอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชพีพาณิชยกรรมมปัีญหาใดบา้ง (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 

  (ครอูาจใชค้ าถามอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได)้ 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
1. ครูอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ โดยใช้ภาพที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น ภาพแสดงการประกอบอาชีพเกตรกรรม ภาพแสดงงานอุตสาหกรรมที่มี
พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ และภาพแสดงงานพาณิชยกรรมรวมไปถงึตารางแสดงขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่น ตารางแสดงสถติโิรคจากการประกอบอาชพีและตารางสถติจิ านวนผู้ป่วยสงสยัโรคจากการ
ประกอบอาชพีของส านักระบาดวทิยา ประกอบค าอธบิาย ดงัรายละเอยีดในหนังสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน 
สขุศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 
 

ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 
1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษาเรื่อง โรคและอนัตรายจากการประกอบ

อาชพี ตามประเด็นที่ก าหนด ในเวลาที่ครูก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากหนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐานสุข
ศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 ประกอบ 

 กลุ่มที่ 1 เรื่อง ตวัอย่างโรคที่เกดิจากการประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม : โรคจากพษิของ 
สารเคมพีาราควอท และโรคทีเ่กดิจากการแพพ้ษิสารฆา่แมลงจ าพวกสารประกอบอนิทรยีข์องฟอสฟอรสั 

 กลุ่มที ่2 เรื่อง ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีดา้นอุตสาหกรรม: โรคหูตงึจากเสยีง
และโรคฝุ่ นหนิจบัปอดหรอืโรคซลิโิคซสี 

 กลุ่มที่ 3 เรื่อง ตวัอย่างโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีดา้นอุตสาหกรรม (ต่อ) : โรคจากพษิ
ของเบนซนิ โรคเกดิจากสารหนู และโรคเกดิจากสารตะกัว่  

 กลุ่มที ่4 เรือ่ง ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีดา้นพาณิชยกรรม: โรคปวดหลงัจาก
เหตุอาชพี 

2. นักเรยีนแต่ละกลุ่มผลดัเปลีย่นกนัส่งตวัแทนออกมาสรุปผลการศกึษาให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชัน้
เรยีน โดยใชภ้าพแสดงลกัษณะอาการของโรคและอนัตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชพีทีค่รเูตรยีมมา
ประกอบการอธบิาย และใหเ้พื่อนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัหรอืสนใจเพิม่เตมิ 

3. ครแูสดงความคดิเหน็ต่อการสรุปผลการศกึษาของนักเรยีนแต่ละกลุ่มและให้ความรูท้ีถู่กต้อง
และค าแนะน าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
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 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
1. ครูให้ความรู้เสรมิอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนควรพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในดา้นทกัษะฝีมอืแรงงานทางดา้นภาษาใหม้คีวามสามารถ ใน
การสื่อสารภาษาองักฤษหรอืภาษาทีใ่ชใ้นกลุ่มประเทศอาเซยีนอยา่งด ี

2. นกัเรยีนร่วมกนัปฏบิตักิจิกรรม หาภาพหรอืข่าวแลว้วเิคราะหส์าเหตุและการป้องกนัโรคทีเ่กดิ
จากการประกอบอาชพี ดงัรายละเอยีดในใบกจิกรรมที่ครแูจกให้หรอืในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน 
สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 โดยใชเ้วลาตามทีค่รกู าหนด  

3. สุ่มนักเรยีน 2–3 คนออกมารายงานผลการปฏบิตัิกจิกรรมหน้าชัน้เรยีน โดยครใูห้ความรูท้ี่
ถูกตอ้งเพิม่เตมิ 

 
ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 

1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นคว้าในเรื่องที่ 2 โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) ในหวัขอ้ที ่

2.4 แนวทางในการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ดงัรายละเอียดในหนังสือ เรยีน 
รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุดของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทึกข้อค าถามที่สงสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 2 ถึง 3 
ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใช้เป็นร่องรอยและหลกัฐานในการศกึษา แล้วน ามาสนทนาร่วมกนัในการเรยีน
ครัง้ต่อไป 

 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพหรอืขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัการประกอบอาชพีต่าง ๆ ในสงัคมไทย  
2. ภาพประกอบการอธบิาย เช่น ภาพแสดงการประกอบอาชพีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

พาณชิยกรรม 
3. ตารางแสดงขอ้มลูประกอบการอธบิาย เช่น ตารางแสดงสถติโิรคจากการประกอบอาชพี 
4. ภาพแสดงลกัษณะอาการของโรคและอนัตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชพี 
5. ใบกิจกรรมเรื่อง หาภาพหรอืข่าวแล้ววิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันโรคทีเ่กิดจากการ

ประกอบอาชพี 
6. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
7. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
8. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
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9. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 
จ ากดั 

 
10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบั
ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการ
ประกอบอาชพี 
    – ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการ    
ประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม 
    – ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการ 
ประกอบอาชพีดา้น
อุตสาหกรรม 
   – ตวัอยา่งโรคทีเ่กดิจากการ
ประกอบอาชพีดา้นพาณชิยก
รรม 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
ขอ้มลู/การอภปิราย/การแสดง
ความคดิเหน็/การสรา้งแผนที่
ความคดิ 

• ผ่านเกณฑเ์ฉลีย่ระดบัคุณภาพ 
4 ขึน้ไป 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การปฏบิตักิจิกรรมหาภาพหรอื 
ขา่วแลว้วเิคราะหส์าเหตุและ
การป้องกนัโรคทีเ่กดิจากการ 
ประกอบอาชพี 

• 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 

 
ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 

 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรยีนรูต้วัเรา    เรือ่ง โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) 
รหสัวชิา  พ 32101   รายวชิา  สุขศกึษา 3   กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5     ภาคเรยีนที ่ 1   เวลา  2  ชัว่โมง 
ผูส้อน  อาจารยอ์รสิา  สนิธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณค่าและมทีกัษะในการสรา้งเสรมิสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกนัโรคและ
การสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

2. ตวัช้ีวดั 
 ม 4-6/4 วเิคราะหส์าเหตุและแนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 
 

3. สาระส าคญั 
โรคและอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็นปัญหาสุขภาพที่นอกจากจะผลกระทบต่อ

สุขภาพทัง้ตวัผูป้ระกอบอาชพีเองและกบัเจา้ของกจิการ ยงัส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกจิของประเทศดว้ย 
ดงันัน้ ผู้ประกอบอาชพีจงึควรรูถ้งึสาเหตุและแนวทางในการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบ
อาชพี เพื่อการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมสีุขภาพด ี

 
4. สาระการเรียนรู้ 

โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) 
- แนวทางในการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี 
 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. อธบิายลกัษณะและแนวทางในการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพอย่าง

ถูกตอ้งได ้(K, P) 
2. เขา้ร่วมปฏบิตัิกิจกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัแนวทางในการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการ

ประกอบอาชพีรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความสนใจใฝ่รู ้(A) 
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3. วเิคราะห์สาเหตุของโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี และเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกนัอยา่งถูกตอ้งได ้(P) 

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

ขัน้ท่ี 1: น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกบัการศึกษาและการปฏบิตัิกิจกรรมในการเรยีนครัง้ที่ผ่านมา 

เพื่อทบทวนความรู ้
2. ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัร 2–3 คนออกมารายงานผลการศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ที ่2 โรคจากการ

ประกอบอาชพี (ต่อ) ในหวัขอ้ย่อยที่ 2.4 แนวทางในการการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบ
อาชพี ทีส่งสยัหรอืสนใจ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้มาล่วงหน้าในการเรยีนครัง้ทีผ่่านมา แลว้
ใหเ้พื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามดงักล่าวรว่มกนั โดยครคูอยใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งเพิม่เตมิ 

3. นักเรยีนร่วมกนัดูภาพหรอือ่านข่าวทีน่ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัอนัตรายทีเ่กดิจากการประกอบ
อาชพี เช่น ภาพคนงานก่อสรา้งตกจากนัง่รา้น ที่ครเูตรยีมมา แลว้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ในประเดน็
ทีว่่า  

  – นักเรยีนคดิว่าอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในภาพมสีาเหตุมาจากสิง่ใดเป็นส าคญั (ขึ้นอยู่กบั
ภาพทีค่รเูตรยีมมา) 

 – นักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหรอืไม ่
อยา่งไร (ตอบไดโ้ดยอสิระ) 

 – นักเรยีนคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์ในภาพจะส่งผลกระทบต่อบุคคลใดบ้าง อย่างไร
(ขึน้อยูก่บัภาพทีค่รเูตรยีมมาให)้ 

 – นักเรยีนคดิว่าจะมแีนวทางในการป้องกนัอนัตรายดงักล่าวได้อย่างไร และเป็นหน้าที่
ของบุคคลใด (ขึน้อยูก่บัภาพทีค่รเูตรยีมมา) 
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 (ครอูาจใชค้ าถามอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพในการจดัการเรยีนการสอนได)้ 
 

ขัน้ท่ี 2: กิจกรรมการเรียนรู้    
ครูอธบิายและให้ความรูเ้กี่ยวกบัแนวทางในการการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบ

อาชพีโดยใชภ้าพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหา เช่น ภาพแสดงการสวมหน้ากากขณะฉีดสารฆ่าแมลง ภาพแสดง
การท างานโรงงานอุตสาหกรรมที่มสีารเคมีประกอบค าอธบิาย ดงัรายละเอยีด ในหนังสอืเรยีน รายวชิา
พืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 

 
ขัน้ท่ี 3: ฝึกฝนทกัษะและประสบการณ์ 

1. ครูให้ความรูใ้นเรื่อง แนวทางในการการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบอาชพี โดย
ใช้ภาพหรอืสื่อวดีิทศัน์ที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหา เช่น ภาพแสดงเครื่องป้องกนัร่างกายส าหรบัผู้ประกอบ
อาชพี ดงัรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6  

2. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสอบถามในประเดน็ทีส่งสยัและสนใจเพิม่เตมิ 
 

 ขัน้ท่ี 4: การน าไปใช้ 
ครใูหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางในการการป้องกนัโรคและอนัตราย

จากการประกอบอาชพีจากสื่อหรอืแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ เพื่อเพิม่ความรูใ้หด้ยี ิง่ขึน้ 
 

ขัน้ท่ี 5: สรปุความรู้ 
1. ครแูละนกัเรยีนสรปุความรูแ้ละผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  
2. ใหน้กัเรยีนบนัทกึความรูโ้ดยสงัเขปลงในสมดุบนัทกึ 
3. มอบหมายให้นักเรยีนแต่ละคนปฏบิตักิจิกรรม วธิกีารป้องกนัและอนัตรายจากการประกอบ

อาชพีในลกัษณะเฉพาะ ดงัรายละเอยีดในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้หรือในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน 
สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 นอกเวลาเรยีน โดยน ามาเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป  

4. มอบหมายให้นักเรยีนศกึษาค้นคว้าในเรื่องที่ 2 โรคจากการประกอบอาชพี (ต่อ) ในหวัขอ้ที ่
2.5 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพี ดงัรายละเอยีดใน
หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 หรอืจากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมดุของโรงเรยีน ฯลฯมาล่วงหน้า และจดบนัทกึขอ้ค าถามทีส่งสยัหรอืสนใจอย่างน้อย 
2 ถงึ 3 ประเดน็ลงในสมุด เพื่อใชเ้ป็นรอ่งรอยและหลกัฐานในการศกึษา แลว้น ามาสนทนาร่วมกนัในการ
เรยีนครัง้ต่อไป 
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9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรอืขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาเกีย่วกบัอนัตรายทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี  
2. ภาพแสดงลกัษณะอาการของโรคและอนัตรายต่าง ๆ จากการประกอบอาชพี 
3. ภาพประกอบการเรยีนรู้เรื่อง แนวทางในการการป้องกนัโรคและอนัตรายจากการประกอบ

อาชพี 
4. หนังสอืเรยีน รายวชิาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม. 4–6 บรษิัท ส านักพิมพ์วฒันา

พานิช จ ากดั 
5. แบบฝึกทกัษะ สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
6. คู่มอืการสอน สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านกัพมิพว์ฒันาพานิช จ ากดั 
7. สื่อการเรยีนรู ้PowerPoint สุขศกึษาและพลศกึษา 2 ม. 4–6 บรษิทั ส านักพมิพว์ฒันาพานิช 

จ ากดั 
 

10. การวดัและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
• ซกัถามความรูเ้กีย่วกบัโรค
และอนัตรายจากการประกอบ
อาชพี 

• แบบประเมนิผลการน าเสนอ
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 

 
ความเหน็ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                              (.................................................) 
                                                         รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 


