
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา       เรื่อง  ระบบตาง ๆ ของรางกาย 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ 
 
3. สาระสําคัญ 
 ทางการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของรางกายใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี โดยในเบ้ืองตนจะเรียนรูเรื่อง
องคประกอบของรางกาย และระบบหอหุมรางกาย ซึ่งการเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญในการบํารุงรักษา
ระบบตาง ๆ ของรางกายยอมสงผลไปสูการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนตามมา 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 ระบบตาง ๆ ของรางกาย 
  - องคประกอบของรางกาย 
  - ระบบหอหุมรางกาย 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายองคประกอบของรางกายได (K) 
    2. อธิบายโครงสราง หนาที่ และการบํารุงรักษาระบบหอหุมรางกายได (K) 

3. เห็นความสาํคัญของการบํารุงรักษาระบบหอหุมรางกายใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (A) 
4. ดูแลและบํารุงรักษาระบบหอหุมรางกายของตนเองใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (P) 
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6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นเตรียมกอนนําเขาสูบทเรยีน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทําความรูจักกัน จากน้ันใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเปนการสํารวจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนที่มีตอวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 6–8 คน รวมกันศึกษาใบความรูที่ครูแจกให ประกอบดวยใบความรูที่ 1 
สาระและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และใบความรูที่ 2          
การจัดแบงหนวยการเรียนรู การวัดและประเมินผลและเกณฑการตัดสินผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู      
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 3. นักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาใบความรู โดยครูอธิบายใหความรูเพ่ิมเติม  
 

  ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูนําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา แจกใหนักเรียนทุกคนเพ่ือทดสอบ
ความรู ความเขาใจพ้ืนฐาน โดยใชเวลาตามที่ครูกําหนด 
        2. ครูเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบและสุมนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรูสึกที่ไดรับ
จากการทําแบบทดสอบ 

 3. ครูนําเสนอแผนผังองคประกอบของรางกายมนุษย และใหนักเรียนรวมกันอธิบายแผนผังภาพตาม
ความเขาใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูอธิบายเรื่อง องคประกอบของรางกาย และใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู วาดแผนผัง

องคประกอบของรางกาย โดยเขียนคําอธิบายและแผนผังความเขาใจเรื่ององคประกอบของรางกาย            
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   

 2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3–5 คน รวมกันศึกษาเรื่อง ระบบหอหุมรางกาย ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมไดไป
ศึกษาจากสื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนหรือคนควาจากอินเทอรเน็ต แลวจัดทําผลงานมานําเสนออยาง
อิสระ เชน การจัดทําเปนโปสเตอรภาพ แผนผัง หรือขอความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย  
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 3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนรายงานผลการศึกษาหนาช้ันเรียน และครูใหขอเสนอแนะและอธิบาย
เพ่ิมเติมเรื่องโครงสรางของผิวหนัง เล็บ ขนหรือผม โดยใชภาพประกอบการอธิบาย รวมทั้งแนวทางการ
บํารุงรักษาระบบหอหุมรางกาย   
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

 • นักเรียนจับคูผลัดกันถามและตอบคําถามเก่ียวกับระบบหอหุมรางกาย และจดบันทึกลงในสมุด
บันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• นักเรียนนําแนวทางการบํารุงรักษาระบบหอหุมรางกายไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนําใหแก
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• นักเรียนสรุปเรื่อง องคประกอบของรางกายและระบบหอหุมรางกาย รวมทั้งรวบรวมคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูที่ 1 สาระและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

2. ใบความรูที่ 2 การจัดแบงหนวยการเรียนรูและการวัดและประเมินผล และเกณฑการตัดสินผลการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

3. แบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา 
4. แผนผังองคประกอบของรางกายมนุษย 
5. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องโครงสรางของผิวหนัง เล็บ ขนหรือผม 
6.  สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนและอินเทอรเน็ต 

7. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนา
พานิช จํากัด 

8. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรูพ้ืนฐานหนวยการ
เรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา 

แบบทดสอบความรูกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 

- 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ  
องคประกอบของรางกายและ 
ระบบหอหุมรางกาย 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ใบงานที่ 1 ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

    – การประเมินความเขาใจ
เก่ียวกับสาระและมาตรฐาน   
การเรียนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 
   – การประเมินความเขาใจ
เกี่ยวกับการแบงหนวยการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลและเกณฑ
การตัดสินคุณภาพ 
ตรวจสอบความถูกตองในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

   – วาดแผนผงัองคประกอบของ
รางกาย 
   – ระบุหนาที่และเขียนวิธีการ
รักษาระบบหอหุมรางกาย 
   – วิเคราะหขาวและตอบ
คําถาม 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา 
พ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา       เรื่อง  ระบบตาง ๆ ของรางกาย (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ 
 
3. สาระสําคัญ 
 ระบบกระดูกเปนระบบหน่ึงของรางกายที่ประกอบไปดวยกระดูก กระดูกออน ขอตอ และเอ็นเช่ือม
กระดูก มีหนาที่สําคัญในการเปนโครงรางของรางกาย ชวยค้ําจุนและรองรับนํ้าหนักทําใหรางกายทรงรูปราง  
อยูได การบํารุงรักษาระบบกระดูกจะชวยใหนักเรียนมีการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่ดี 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 ระบบตาง ๆ ของรางกาย (ตอ) 
  - ระบบกระดูก 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายโครงสราง หนาที่ และการบํารุงรักษาระบบกระดูกได (K) 

2. เห็นความสาํคัญของการบํารุงรักษาระบบกระดูกใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (A) 
3. ดูแลและบํารุงรักษาระบบกระดูกของตนเองใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (P) 

 
6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 

 • ครูนําเสนอภาพลักษณะโครงกระดูกของรางกายมนุษย และใหนักเรียนรวมกันอธิบายภาพตามความ
เขาใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3–5 คน รวมกันศึกษาเรื่อง ระบบกระดูก ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมไดไปศึกษาจากสื่อ
การเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนหรือคนควาจากอินเทอรเน็ต แลวจัดทําผลงานมานําเสนออยางอิสระ เชน การ
จัดทําเปนโปสเตอรภาพ แผนผัง หรือขอความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย  
 2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนรายงานผลการศึกษาหนาช้ันเรียน และครูใหขอเสนอแนะและอธิบาย
เพ่ิมเติมเรื่องกระดูก กระดูกออน ขอตอ และเอ็นเช่ือมกระดูก โดยใชภาพประกอบการอธิบาย รวมทั้งแนวทาง
การบํารุงรักษาระบบกระดูก  
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

 • นักเรียนจับคูผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูก และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• นักเรียนนําแนวทางการบํารุงรักษาระบบกระดูกไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนําใหแกสมาชิก
ในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ระบบกระดูก รวมทั้งรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของโดยจดบันทึกลงใน
สมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. ภาพลักษณะโครงกระดูกของรางกายมนุษย 

2. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องกระดูก กระดูกออน ขอตอ และเอ็นเช่ือมกระดูก 
3. สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนและอินเทอรเน็ต 
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนา

พานิช จํากัด 
5. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
  



9 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ระบบกระดูกของรางกาย 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที่
ความคิดเรื่อง การบํารุงรักษา
ระบบกระดูก 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – ระบายสพีรอมจําแนก
กระดูก 
   – แผนที่ความคิดการ 
บํารุงรักษาระบบกระดูก 
   - ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว

รางกายที่ถูกตอง 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา       เรื่อง  ระบบตาง ๆ ของรางกาย (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ 
 
3. สาระสําคัญ 
 ระบบกลามเน้ือเปนระบบเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของรางกาย โดยการหดและขยายตัวของมัดกลามเน้ือ
แตละครั้งจะสงผลใหกระดูก ขอตอ และเอ็นตาง ๆ เกิดการเคลื่อนไหวและทํางานได กลามเน้ือแบงเปน 3 
ประเภท คือ กลามเน้ือลาย กลามเน้ือเรียบ และกลามเน้ือหัวใจ การบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือจะชวยให
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดี 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 ระบบตาง ๆ ของรางกาย (ตอ) 
  - ระบบกลามเน้ือ 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายโครงสราง หนาที่ และการบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือได (K) 

2. เห็นความสาํคัญของการบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (A) 
3. ดูแลและบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือของตนเองใหดํารงประสิทธิภาพที่ดี (P) 

 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 

 • ครูนําเสนอภาพลักษณะกลามเน้ือของรางกายมนุษย และใหนักเรียนรวมกันอธิบายภาพตามความ
เขาใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3–5 คน รวมกันศึกษาเรื่อง ระบบกลามเน้ือ ดังรายละเอียดในหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมไดไปศึกษาจาก
สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนหรือคนควาจากอินเทอรเน็ต แลวจัดทําผลงานมานําเสนออยางอิสระ เชน 
การจัดทําเปนโปสเตอรภาพ แผนผัง หรือขอความที่มีภาพประกอบคําบรรยาย  
 2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนรายงานผลการศึกษาหนาช้ันเรียน และครูใหขอเสนอแนะและอธิบาย
เพ่ิมเติมเรื่องประเภทของกลามเน้ือ การทํางานของกลามเน้ือยึดกระดูก โดยใชภาพประกอบการอธิบาย 
รวมทั้งแนวทางการบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือ 
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

 • นักเรียนจับคูผลัดกันถามและตอบคําถามเกี่ยวกับระบบกลามเน้ือ และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• นักเรียนนําแนวทางการบํารุงรักษาระบบกลามเน้ือไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนําใหแก
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ระบบกลามเน้ือ รวมทั้งรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของโดยจดบันทึก     
ลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. ภาพลักษณะโครงกระดูกของรางกายมนุษย 

2. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องประเภทของกลามเน้ือ การทํางานของกลามเน้ือยึดกระดูก 
3. สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนและอินเทอรเน็ต 
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนา

พานิช จํากัด 
5. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ระบบกระดูกของรางกาย 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการรายงานผล
การศึกษาเรื่อง ระบบกลามเน้ือ 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – วิเคราะหการทํางานของ
ระบบกลามเน้ือ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม. 4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา       เรื่อง  การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกําหนดแนวทางในการเลือกรูปแบบการปฏิบัติตนเพ่ือ
การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งนํามาสูสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและปญญา การ
วางแผนดูแลสุขภาพตนเองจึงมีความสําคัญเพราะการวางแผนดูแลสุขภาพจะทําใหเกิดสุขภาพที่ดี ลดการ
เจ็บปวย สงผลใหทํางานหรือเรียนหนังสือไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนจึงควรเรียนรูการวางแผนดูแล
สุขภาพตนเองโดยประเมินปญหาสุขภาพ และวางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดสุขภาพที่ดีตอไป 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - ความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองได (K) 
    2. อธิบายขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองได (K) 

3. เห็นความสาํคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (A) 
4. วางแผนดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการแกไขปญหาสุขภาพของตนเองในปจจุบันไดอยางเหมาะสม (P) 

  



18 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. นักเรียนรวมกันใหความหมายคําวา การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง และรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 2. ครูแสดงตารางการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (ตารางการวางแผนดูแลสุขภาพของครู) โดยจัดทํา
เปนโปสเตอรขนาดใหญใหนักเรียนไดพิจารณาและสอบถาม 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3–5 คน รวมกันศึกษาในเรื่อง ความหมายและความสําคัญของการ
วางแผนดูแลสุขภาพตนเอง และขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน      สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และรวมกันสรุปโดยสรางเปนแผนที่ความคิด แลวสงตัวแทนกลุม
รายงาน   ผลหนาช้ันเรียน    

  2. ครูใหขอเสนอแนะและเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

 • นักเรียนเขียนขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองลงในสมุดบันทึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือน ๆ  

  ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
• นักเรียนนําความรูเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนําใหแก

สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• นักเรียนสรุปเรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
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9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. ตัวอยางตารางการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองของครู       

2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนา
พานิช จํากัด 

3. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที่
ความคิดเรื่อง ขั้นตอนการ
วางแผนดูแลสขุภาพ 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา       เรื่อง  การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุนมี 4 ปจจัยที่สําคัญ ไดแก พันธุกรรม การ
ทํางานของตอมไรทอ พฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม นักเรียนจึงตองเรียนรูและนําความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาวมาใชเปนหลักในการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง โดยตองดูแลสุขภาพในดานตาง ๆ ไดแก โภชนาการ 
การออกกําลังกาย การพักผอน การสรางเสริมความตานทานโรค การปองกันอุบัติเหตุ การจัดการกับอารมณ
และความเครียด การสรางทักษะชีวิต และการสรางเสริมสติปญญาและการเรียนรู ทั้งน้ีเพ่ือที่จะมีสุขภาพที่ดี
และเปนไปตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน 
  - แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุนได (K) 
    2. อธิบายแนวทางการดูแลสขุภาพตนเองได (K) 

3. เห็นความสาํคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง (A) 
4. วางแผนดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม (P) 



23 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 • นักเรียนนําผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ จากที่ไดมอบหมายในคาบ
เรียนที่ผานมา มารายงานผลหนาช้ันเรียน 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 

 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3–5 คน รวมกันศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และ
รวมกันสรุปโดยสรางเปนแผนที่ความคิด แลวสงตัวแทนกลุมรายงานผลหนาช้ันเรียน    
   2. นักเรียนอานเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู เติมแผนผังแนว
ทางการสรางเสริมสุขภาพ โดยเขียนแผนผังแนวทางการสรางเสริมสุขภาพของวัยรุนในดานตาง ๆ เชน การ
สรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

  3. ครูใหขอเสนอแนะและเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพ่ิมเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

 • นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ตอบคําถามปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุน ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

- นักเรียนนําความรูเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนํา
ใหแกสมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
 1. นักเรียนสรุปเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง รวมทั้งรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 2. นักเรียนรวมกันทําแบบทดสอบความรูหลังเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1 เพ่ือเปนการประเมินความรู 
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9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนา
พานิช จํากัด 

2. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครือ่งมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรูหลังการเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1  
เรียนรูตัวเรา 

แบบทดสอบความรูหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูตัวเรา 

รอยละ 80 ขึ้นไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน และ
แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที่
ความคิดเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุน และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง    

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – เติมแผนผงัแนวทางการ   
สรางเสริมสุขภาพ 
   – ตอบคําถามปจจัยที่มผีลตอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุน 
  – สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – ทบทวนความรู ควบคู ความ
เขาใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

รอยละ 80 ขึ้นไป 
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 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 
 
11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว      เรื่อง อิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ 
และการดําเนินชีวิต 
 
3. สาระสําคัญ 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไมเหมาะสมของมนุษยมีปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญมาจาก
ครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมจะเปนที่ยอมรับของสังคม 
และสงผลใหผูปฏิบัติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
4. สาระการเรียนรู 
 อิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน 
  - ความหมายและความสําคัญของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ 
  - ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศได (K) 
2. วิเคราะหปจจัยดานครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ และ

การดําเนินชีวิตได (K) 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม (A) 
4. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศไดอยางเหมาะสม (P) 
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6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ที่ผานมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ 

3. ครูนําคําถามในกิจกรรม ลองคิด ลองตอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 
1 ม.4–6 มาเปนคําถามเพ่ือใชทบทวนความรูและความคิดเห็นของนักเรียน ดังน้ี 

– ปญหาการทําแทงและการทอดทิ้งทารกมีสวนเกี่ยวของกับปญหาพฤติกรรมทางเพศหรือไม อยางไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู                 
1. ครูอธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ 

 2. ครูอธิบายความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 
 3. ครูนําวีดิทัศนเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม และผลกระทบที่เกิดขึ้นใหนักเรียนดู     
เพ่ือเรียนรู 
 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ   
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4–5 คน รวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนลงในสมุดรายงาน 
2. นักเรียนรวมกันสนทนาเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพในวัยรุน แลวปฏิบัติกิจกรรมโตวาทีในญัตติ     

ที่เช่ือมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ โดยใชเวลาตามที่ครูกําหนด 
3. นักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการจัดกิจกรรมการโตวาที ในประเด็นที่เก่ียวของกับความหมาย 

ความสําคัญของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ และเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย โดยครูคอยใหคําแนะนําความรูเพ่ิมเติม 

4. นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม เขียนเรียงความตามความเขาใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศตอการ
แสดงออกทางสังคมของวัยรุน 

5. นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม สัมภาษณและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศ 
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ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
1. นักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปแนะนําใหกับสมาชิกภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชนใหมี

พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
2. นักเรียนทั้งช้ันเรียนรวมกันจัดทําโครงงานการสํารวจเรื่อง บทบาทสําคัญของครอบครัวตอ

พฤติกรรมทางเพศของมนุษย 

ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ความหมายและความสําคัญของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวให
นักเรียนบันทึกความรูโดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. สื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม 
2. สื่อตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวกับปญหาพฤติกรรมทางเพศ 
3. ใบกิจกรรมที่ 12 เรื่อง เขียนเรียงความตามความเขาใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศตอการแสดงออกทาง

สังคมของวัยรุน 
4. ใบกิจกรรมที่ 13 เรื่อง สัมภาษณและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศ 
5. ใบกิจกรรมที่ 14 เรื่อง วิเคราะหปจจัยทางดานครอบครัวที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมทางเพศและ

การดําเนินชีวิตของวัยรุน 
6. ใบกิจกรรมที่ 15 เรื่อง เขียนผังกางปลาระบุถึงผลกระทบตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต

ของวัยรุนที่เกิดจากปจจัยทางดานเพ่ือน 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
8. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรูพ้ืนฐานหนวยการ
เรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 

แบบทดสอบความรูกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

- 

ซักถามความรูเกี่ยวกับขอตกลง
ในการศึกษาและความรูเกี่ยวกับ  
  – ความหมายและความสําคัญ
ของวัยรุนกับพฤติกรรมทางเพศ 
  – ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิต 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบการสรางแผนที่
ความคิดเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุน และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง    

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  – เขียนเรียงความตามความ
เขาใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศตอ
การแสดงออกทางสังคมของ
วัยรุน 
  – สัมภาษณและเปรียบเทยีบ
พฤติกรรมทางเพศ 
  – วิเคราะหปจจัยทางดาน
ครอบครัวที่สงผลกระทบตอ
พฤติกรรมทางเพศและการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุน 
  – เขียนผังกางปลาระบุถึง 
ผลกระทบตอพฤติกรรมทาง เพศ
และการดําเนินชีวิตของ วัยรุนที่
เกิดจากปจจัยทางดานเพ่ือน 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ 
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
  



32 
 

ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การปองกัน ลดความขดัแยง และแกปญหา  

      เรื่องเพศและครอบครัว 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

การมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืนในสังคม จะทําใหเกิดมิตรภาพที่ดี
ระหวางกัน สรางความอบอุนในครอบครัว สรางความยอมรับ ความรักใครสมัครสมานสามัคคี และความ
รวมมือในกลุม เพ่ือนและบุคคลรอบขาง ดังน้ันการสรางเสริมจึงเปนสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรูและนําไปปฏิบัติ
เพ่ือจะไดเกิดความสําเร็จและความสุขในการดําเนินชีวิต 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การปองกัน ลดความขัดแยง และแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว  

ทักษะการสรางเสริมสัมพันธภาพ 
  - ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ 
  - หลักการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของสมัพันธภาพอยางถูกตองได (K) 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดี (A) 
3. แสดงพฤติกรรมในการสรางเสริมสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม (P) 
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6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน     

ที่  ผานมา 
2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ ปญหาเก่ียวกับความ

ขัดแยงของวัยรุนที่มีการนําเสนอผานสื่อในสภาพสังคมไทยในปจจุบัน 
3. ครูถามคําถามนํานักเรียนดังน้ี 

1) สัมพันธภาพมีความหมายอยางไร (ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล อันจะทําใหเกิดความรัก  
ความนับถือ และความรวมมือ หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ การอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข) 

2) การสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนควรเริ่มตนอยางไร(ควรเริ่มตนที่ตัวเราเอง โดยจะตอง
รูจักปรับปรุงตนเองกอน) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ 
2. นักเรียนแบงกลุม 2 กลุม แตละกลุมรวมกันศึกษาตามประเด็นที่ครูกําหนดให โดยใชเวลาที่ครูกําหนด 

กลุมที่ 1 ศึกษาเรื่อง การสรางเสริมสัมพันธภาพมีความสําคัญตอคนเราอยางไร 
กลุมที่ 2 ศึกษาเรื่องการสรางเสริมสัมพันธภาพมีหลักในการปฏิบัติอยางไร 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ   
-  นักเรียนแตละกลุมออกมาอธิบายผลการศึกษาคนควาหนาช้ันเรียน โดยครูใหความรูเกี่ยวกับ

รายละเอียดที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

- นักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปแนะนําใหกับสมาชิกภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชนใหมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพและหลักการสราง

เสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียนบันทึกความรู
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. ใบกิจกรรมที่ 16 เรื่อง การเขียนผังมโนทัศนในเรื่องหลักการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
3. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ความหมายและ
ความสําคัญของสัมพันธภาพ 
     - หลักการสรางเสริม
สัมพันธภาพที่ดีของบุคคล 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

- ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมใบกิจกรรม 
- การเขียนผังมโนทัศนในเรือ่ง
หลักการสรางเสริมสมัพันธภาพที่
ดีของบุคคล 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ 
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การปองกัน ลดความขดัแยง และแกปญหา  

      เรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

การไดอยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพอบอุนเปนความสุขอยางหน่ึงที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะ 
ปรารถนา และเปนกุญแจสําคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การปองกัน ลดความขัดแยง และแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 

ทักษะการสรางเสริมสัมพันธภาพ (ตอ) 
  - การสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 
 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายแนวทางการสรางเสริมสมัพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวไดอยางถูกตอง (K) 
2. ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว (A)  
3. แสดงทักษะกระบวนการในการปรับตัวเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัว (P) 
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6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ที่  ผานมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ  การสรางเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู                 
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 
2. ครูเตรียมขาวที่เกิดจากสถานการณความขัดแยงที่เกิดภายในครอบครัว  4–5 ขาว เพ่ือใหนักเรียน

วิเคราะหสถานการณและแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ   
1. นักเรียนแบงกลุม 4–5 กลุม รวมกันระดมสมองวิเคราะหขาวตามหัวขอตอไปน้ี 

1) ขาวนําเสนอเกี่ยวกับอะไร 
2) สถานการณเปนเชนไร 
3) สาเหตุที่เกิดมาจากอะไร 
4) วิธีการแกไขสถานการณทําอยางไร 
5) วิธีการปองกันไมใหเกิดปญหาควรทําอยางไร 

2. แตละกลุมผลัดกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติสถานการณตามขาวที่ไดรับ พรอมทั้งแสดงวิธีการ
แกไขปญหา และวิธีการปองกันปญหา 

ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
 1. นักเรียนเลนเกมเช่ือมสัมพันธภาพ  

วิธีการปฏิบัติ แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4–5 คน แตละกลุมรวมกันระดมสมองคิดคําที่สามารถ
กอใหเกิดสัมพันธภาพใหมากที่สุด เพ่ือนําไปแลกเชือกกับครู 1 คําสามารถแลกเชือกได 1 เสน เมื่อแลกเชือก
มาแลวใหชวยกันผูกเชือกแตละเสนเขาดวยกัน ตามเวลาที่กําหนด หมดเวลาตรวจความยาวของเชือก กลุมใดมี
ความยาวของเชือกที่ตอมากที่สุด กลุมน้ันชนะ  



40 
 

2. นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุงตนเองเพ่ือสรางสัมพันธภาพกับบุคคลรอบ ๆ ขางไดอยาง
เหมาะสม 

ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
 • ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ความหมายและความสําคัญของสัมพันธภาพ หลักการสรางเสริม

สัมพันธภาพที่ดีของบุคคล และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียนบันทึกความรูโดยสังเขป
ในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. ขาวสถานการณความขัดแยง ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 4–5 ขาว 
2. เชือกยาวเสนละ 20 เซนติเมตร  
3. ใบกิจกรรมที่ 17   เรื่อง สงัเกตสัมพันธภาพภายในครอบครัวของตนเอง 
4. ใบกิจกรรมที่ 18 เรื่อง  การวางแผนเพ่ือสรางเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
6. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - แนวทางในการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
    - สังเกตสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวของตนเอง 
    - การวางแผนเพ่ือสรางเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
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 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 

11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การปองกัน ลดความขดัแยง และแกปญหา  

               เรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

เพ่ือนมีความจําเปนตอคนเรา เพราะเราไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียวเพียงลําพังได โดยเฉพาะวัยรุนจะให
ความสําคัญกับเพ่ือนเปนอยางมาก การไดอยูกับเพ่ือนในวัยเดียวกันจะทําใหวัยรุนมีผูที่คอยรวมทุกขรวมสุข ปรับ
ทุกข เพราะตางก็มีปญหาคลายกัน ดังน้ัน วัยรุนจึงมีความปรารถนาที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน เพราะจะนํามา
ซึ่งการยอมรับนับถือ ความสมัครสมานสามัคคี และความรวมมือระหวางกัน นอกจากน้ีการมีสัมพันธภาพอันดีกับ
บุคคลอ่ืนในสังคมจะทําใหเราเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือความพอใจรักใคร ความรวมมือที่ดี และอยูรวมกับ
บุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การปองกัน ลดความขัดแยง และแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 

ทักษะการสรางเสริมสัมพันธภาพ (ตอ) 
  - การสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
  - การสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป 
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5. จุดประสงคการเรียนรู 
1. บอกแนวทางการสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือนและกับบุคคลทั่วไปไดอยางถูกตอง (K) 
2. ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือนและบุคคลทั่วไป (A)  
3. มีทักษะในการสรางเสริมสัมพันธภาพกับกับเพ่ือนและบุคคลทั่วไปและสามารถนําไปประยุกตใชได อยาง

เหมาะสม (P) 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ที่ผานมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ การสรางเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และการสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน  

3. ครูแสดงภาพครอบครัวที่อบอุน และกลุมเพ่ือนวัยรุนที่มีความสดใส แลวใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้ง 2 ภาพน้ีถึงเรื่องความสําคัญของสัมพันธภาพ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู                 
• นักเรียนแบงกลุม 2กลุม แตละกลุมรวมกันศึกษาตามประเด็นที่กําหนดดังรายละเอียดในรายวิชา

พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   โดยใชเวลาที่ครูกําหนด 
  กลุมที่ 1 การสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
  กลุมที่ 2 การสรางเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ   
• นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลตามประเด็นที่กําหนดหนาช้ันเรียนโดยให

เพ่ือนรวมช้ันปฏิบัติตามลําดับ  
ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

1. นักเรียนนําแนวทางการสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน ไปแนะนําใหสมาชิกภายในครอบครัว     
ไดทราบถึงแนวทางในการสรางเสริมสัมพันธภาพ  
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2. นักเรียนนําแนวทางการสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือนไปปฏิบัติเมื่อตองเขารวมกลุมกับเพ่ือน เพ่ือ
จะไดสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน กอใหเกิดความรักใครสามัคคีกัน รวมทุกขรวมสุขกัน  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง การสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน การสรางเสริมสัมพันธภาพกับ

บุคคลทั่วไป และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียนบันทึกความรูโดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. ภาพครอบครัวที่อบอุน และกลุมเพ่ือนวัยรุนที่มีความสดใส 
2. ใบกิจกรรมที่ 19 เรื่อง วิเคราะหสถานการณเพ่ือสรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
3. ใบกิจกรรมที่ 20 เรื่อง สัมภาษณและสรุปเรื่องหลักการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
5. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - แนวทางในการสราง
สัมพันธภาพกับเพ่ือน 
    - แนวทางในการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - วิเคราะหสถานการณเพ่ือ
สรางเสริมสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
      - สัมภาษณและสรุปเรื่อง
หลักการสรางเสริมสมัพันธภาพ 
ที่ดีของบุคคล 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 
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 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 

11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การปองกัน ลดความขดัแยง และแกปญหา  

              เรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับสภาพสังคมในปจจุบันที่มี การยอมรับ
คานิยมใหม ๆ เขามาโดยไมคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมถึง เจตคติในเรื่อง
เพศของวัยรุนยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลใหเกิดปญหาทางเพศในวัยรุนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งไมเพียงแตสงผลกระทบตอตนเองเทาน้ัน ยัง
สงผลเสียตอทั้งครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกดวย 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การปองกัน ลดความขัดแยง และแกไขปญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ตอ) 

- ทักษะในการปองกันและแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุน 
 

5. จุดประสงคการเรียนรู 
1. อธิบายหลักการและแนวทางการใชทักษะในการปองกัน และแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธอยางถูกตองได (K) 
2. ตระหนักถึงความสําคัญในแนวทางการใชทักษะในการปองกัน และแกไขสถานการณเสี่ยงตอการ   

มี     เพศสัมพันธ (A)  
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3. นําแนวทางการใชทักษะในการปองกัน และแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไปปฏิบัติ    
ไดอยางเหมาะสม (P) 

 
6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน     
ที่ผานมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ การสรางเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป 

3. ครูถามคําถามนักเรียนเรื่อง ทักษะในการปองกันและแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
ดังน้ี 

1) นักเรียนคิดวา การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร สงผลกระทบอยางไร 
2) นักเรียนคิดวาเราสามารถหาทางหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดอยางไรบาง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู                 
1. นักเรียนแบงกลุม 2 กลุม แตละกลุมรวมกันศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการปองกันและแกไขสถานการณ

เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุน ดังรายละเอียดในรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6  โดยใชเวลา
ที่ครูกําหนด  

2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดบทละครเก่ียวกับทักษะการปฏิเสธจากสถานการณเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในวัยรุนเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติหนาช้ันเรียน 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ   
• นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับทักษะการปฏิเสธจากสถานการณเสี่ยง

ตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุนหนาช้ันเรียน พรอมทั้งแสดงบทบาทสมมุติ 
ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• นักเรียนนําแนวทางการใชทักษะการปฏิเสธจากสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุนไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ทักษะการปฏิเสธจากสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุน

และผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน แลวใหนักเรียนบันทึกความรูโดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. ขาวหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในวัยรุน 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
3. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ทักษะในการปองกันและ
แกไขสถานการณเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - การแสดงบทบาทสมมุติ
การใชทักษะการปฏิเสธ การคิด
วิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหา
จากสถานการณเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในวัยรุน 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

11. บันทึกหลงัสอน 
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 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  



53 
 

 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 

 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง ความขัดแยงในวัยรุน 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดําเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศ และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสําคัญ 

การศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายและประเภทของความขัดแยง ระดับของความ
ขัดแยง สาเหตุของความขัดแยง ตลอดจนผลกระทบและแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง เพ่ือใหเกิด
ความตระหนักตอปญหา และหลีกเลี่ยงตอการสรางความรุนแรงใหเกิดขึ้นในสังคม นอกจากน้ียังชวยใหเผชิญ
กับสถานการณตาง ๆ ที่อาจนําไปสูความขัดแยงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

4. สาระการเรียนรู 
 ความขัดแยงในวัยรุน 

- ความหมายและประเภทของความขัดแยง 
  - สาเหตุของความขัดแยงระหวางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
  - ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยง 
  - แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง 

 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกความหมายและประเภทของความขัดแยง สาเหตุของความขัดแยง   ตลอดจนผลกระทบ และ
แนวทางในการแกปญหาความขัดแยงไดอยางถูกตอง (K) 

2. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปญหาความขัดแยง (A) 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาความขัดแยง (A) 
4. แสดงออกถึงการมีทักษะกระบวนการในการแกไขปญหาความขัดแยง (P) 
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6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
1. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเพ่ือทบทวนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาในคาบเรียน    

ที่ผานมา 
2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ความขัดแยงในวัยรุน 
3. ครูนําเสนอภาพความขัดแยงระหวางวัยรุน แลวถามคําถามนักเรียน ดังน้ี 

1) จากภาพเหตุการณน้ีคือเหตุการณอะไร 
2) นักเรียนคิดวาเหตุการณจากภาพเกิดขึ้นไดอยางไร 
3) นักเรียนคิดวาวัยรุนในภาพปฏิบัติถูกตองหรือไม แลวมีวิธีการแกไขหรือปองกันอยางไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
1. ครูอธิบายเรื่อง ความขัดแยงในวัยรุน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 
2. เชิญวิทยากร (นักจิตวิทยา หรือเจาหนาที่ตํารวจ หรือพนักงานควบคุมความประพฤติ) มาบรรยาย

ในเรื่อง ปญหาความขัดแยงระหวางนักเรียนในสภาพสังคมปจจุบัน 
3. นมัสการพระมาเทศนาเกี่ยวกับการใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตเพ่ือลดปญหาความขัดแยง 

ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 
1. แบงกลุมนักเรียน 4–5 คน รวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูกับวิทยากรและพระอาจารย 
2. แตละกลุมสงตัวแทนกลุมผลัดกันออกมานําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู 

ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะหขาวเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยง 
3. นักเรียนนําสิ่งที่ไดรับจากวิทยาการและพระไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแนะนําใหสมาชิก

ภายในครอบครัวและภายในชุมชนไดปฏิบัติตาม 
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
1. ครูสรุปสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู 
2. นักเรียนรวมกันสรุปความรูและผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม แลวใหนักเรียนบันทึกความรู

โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนความรู ควบคูความเขาใจ 
4. นักเรียนทําแบบทดสอบความรูหลังการเรียนรูในหนวยที่ 2 รวมกัน เพ่ือเปนการประเมิน            

พ้ืนฐานความรู 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. วิทยากรและพระบรรยายเรื่อง ความขัดแยงในวัยรุน 
2. ใบกิจกรรมที่ 21 เรื่อง วิเคราะหขาวเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
3. ใบกิจกรรมที่ 22 เรื่อง วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยง 
4. ใบกิจกรรมที่ 23 เรื่อง ทบทวนความรู ควบคูความเขาใจ 
5. แบบทดสอบความรูหลังเรียน หนวยที่ 2  
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
7. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรูหลังการเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

แบบทดสอบความรูหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 

รอยละ 80 ขึ้นไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ความหมายและประเภท
ของความขัดแยง 
     - สาเหตุของความขัดแยง
ระหวางนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชน 
      - ผลกระทบที่เกิดจากความ
ขัดแยง 
     - แนวทางในการปองกันและ
แกไขปญหาความขัดแยง 
 
 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - วิเคราะหขาวเพ่ือหาสาเหตุ
และแนวทางแกไข 
       - วิเคราะหผลกระทบที่เกิด
จากความขัดแยง 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - ทบทวนความรู ควบคู   
     ความเขาใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

รอยละ 80 ขึ้นไป 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 

 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ใสใจสขุภาพ    เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณคาและมทีักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการ
สรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ในชุมชน 

ม 4-6/6 มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
 
3. สาระสําคัญ 
 ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ อาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน ใชชีวิตรวมกัน 
รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันเพ่ือประโยชนสวนรวมของสมาชิกในชุมชน  
 การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการของการเพ่ิมสมรรถนะใหคนสามารถควบคุมปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดสุขภาพ และเปนผลใหบุคคลน้ันมีสุขภาพที่ดี  
 การปองกันโรค หมายถึง การกระทําหรืองดกระทําบางสิ่งบางอยาง เพ่ือไมใหเกิดการเจ็บปวยหรือ
เปนโรค และการปองกันไมใหกลับมาเปนซ้ําในกรณีที่หายจากการเจ็บปวยหรือเปนโรคแลว ชุมชนจะมีสุขภาพ
ดีไดเกิดจากการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค เพราะการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคมี
ความสําคัญตอสุขภาพ และการมีชีวิตที่สมบูรณของบุคคล ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  
 โรคที่เปนปญหาในชุมชน หมายถึง โรคติดตอหรือโรคไมติดตอที่พบไดบอยในชุมชน ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาสุขภาพแกสมาชิกในชุมชน 
 หลักการปองกันโรค แบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก 1) การปองกันโรคลวงหนา 2) การปองกันโรคใน
ระยะที่โรคเกิดขึ้นแลว และ 3) การปองกันโรคภายหลังการเกิดโรค 
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4. สาระการเรยีนรู 
 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 

- ความหมายของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค 
  - ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
  - โรคที่เปนปญหาในชุมชนและหลักการปองกันโรค 

 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการสรางเสริมสขุภาพและการปองกันโรคในชุมชนได (K) 
2. อธิบายโรคที่เปนปญหาในชุมชนและหลกัการปองกันโรคในชุมชนได (K) 
3. เห็นความสาํคัญของการมีสวนรวมตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชนของตนเอง (P) 

 
6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูนําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 3 ใสใจสุขภาพ แจกใหนักเรียนทุกคนเพ่ือทดสอบ
ความรู ความเขาใจพ้ืนฐาน โดยใชเวลาตามที่ครูกําหนด 
 2. ครูเฉลยคําตอบใหนักเรียนทราบและสุมนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรูสึกที่ไดรับ
จากการทําแบบทดสอบ 
       3. ครูสุมถามคําถามนักเรียน 2–3 คน เพ่ือเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน ดังน้ี 
  – ชุมชนของนักเรียนมีลักษณะเปนอยางไร 
  – นักเรียนคิดวามีสิ่งใดที่ดีและไมดีที่เกิดขึ้นในชุมชนของนักเรียนบาง 
  – นักเรียนรักชุมชนของตนเองหรือไม อยางไร 
  – นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอยางไร 
 (เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเลาเรื่องชุมชนของตนเองเปนเวลา 5 นาที) 
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน รวมกันศึกษาเรื่อง ความหมายของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค และความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  1 ม.4–6 และรวมกันสรุปโดยสรางเปนแผนที่ความคิด 
แลวสงตัวแทนกลุมรายงานผลหนาช้ันเรียน    

2. ครูใหขอเสนอแนะและเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพ่ิมเติม 

3. นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
โดยวิเคราะหและเติมลงในแผนผังที่กําหนด ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและ    
พลศกึษา 1 ม.4–6  

4. นักเรียนอานเรื่อง โรคที่เปนปญหาในชุมชนและหลักการปองกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน

รายวิชาพ้ืนฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา  1 ม.4–6 และสรุปลงในสมุดบันทึก 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โรคที่เปนปญหาสุขภาพในชุมชน โดยใชผังกางปลาวิเคราะหถึงสาเหตุของ

การเกิดโรคและเสนอแนวทางการปองกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา  1 ม.4–6  
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทกัษะและประสบการณ 

• นักเรียนจับคูผลัดกันถามและตอบคําถามในประเด็นที่กําหนดให ดังน้ี 
– ความหมายของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค 

  – ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
  – โรคที่เปนปญหาในชุมชนและหลักการปองกันโรค 
   ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• มอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาเรื่อง โรคที่เปนปญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองเพ่ิมเติมแลว
จัดทําเปนรายงาน โดยนําเสนอในคาบเรียนตอไป 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ความหมายของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค 
ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน และโรคที่เปนปญหาในชุมชนและหลักการ
ปองกันโรค 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนและอินเทอรเน็ต 
2. ใบกิจกรรมที่ 23 เรื่อง ความสําคัญของการสราง เสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
3. ใบกิจกรรมที่ 24 เรื่อง โรคที่เปนปญหาสุขภาพในชุมชน 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
5. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช  

จํากัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรูพ้ืนฐาน 
หนวยการเรียนรูที่ 3 
 ใสใจสขุภาพ 

แบบทดสอบความรูกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 3 

- 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของ
การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคในชุมชน 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที่
ความคิดสรุปความหมายของ 
ชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ 
และการปองกันโรค และ
ความสําคัญของการสรางเสริม 
สุขภาพและการปองกันโรคใน 
ชุมชน 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - ความสาํคัญของการสราง 

  เสรมิสุขภาพและการปองกัน  
  โรคในชุมชน 
       - โรคที่เปนปญหาสุขภาพ

ในชุมชน 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
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 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 

 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ใสใจสขุภาพ   เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณคาและมทีักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการ
สรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะหบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ในชุมชน 

ม 4-6/6 มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
 
3. สาระสําคัญ 
 แนวรวมหรือการมีสวนรวมของคนในชุมชนมีสวนสําคัญตอการพัฒนาดานสุขภาพของชุมชน ทําใหเกิด
เปนชุมชนที่มีสุขภาพดี แตการจะเกิดแนวรวมไดน้ันทุกคนในชุมชนจะตองมีสวนรวมที่สําคัญ ไดแก การมีสวน
รวมในการกําหนดปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการจัดทําโครงการสุขภาพ การมีสวน
รวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการบํารุงรักษาผลประโยชนที่ไดรับ ซึ่งนักเรียนในฐานะที่เปนวัยรุน
สามารถมีบทบาทและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชนของตนเอง
ได ดังตัวอยางโครงการสุขภาพ เชน โครงการบีบอย กิจกรรมทางเลือกใหมสําหรับเยาวชน โครงการขยับกาย
สบายชีวี และโครงการภาคีรวมใจ คนไทยไรพุง 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 

- แนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
  - ตัวอยางโครงการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบ 
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5. จุดประสงคการเรียนรู 
1. อธิบายกลวิธีการสรางแนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคได (K) 
2. เห็นความสาํคัญของการมีสวนรวมตอการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน (A) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชนของตนเอง (P) 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ใหออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาเรื่อง โรคที่เปนปญหา
สุขภาพในชุมชนของตนเองจากที่ไดมอบหมายในคาบการเรียนที่ผานมา 
 2. นักเรียนรวมกันนําเสนอแผนการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน จากที่ไดมอบหมายในกิจกรรม
เสนอแนะในคาบการเรียนที่ผานมา 

 
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน ระดมสมองอภิปรายเรื่อง แนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรค โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
1  ม.4–6  

2. บันทึกผลการอภิปราย และรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู แนวรวมสุขภาพในชุมชน โดยเขียน

กลวิธีการสรางแนวรวมในชุมชนเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชนของตนเอง ดังรายละเอียด
ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ม.4–6  

3. สงตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการทํากิจกรรมที่หนาช้ันเรียน และครูใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพ่ิมเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

1. นักเรียนสรางแผนที่ความคิดสรุปความรูเรื่อง แนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ และ
การปองกันโรค 

2. นักเรียนศึกษาคนควาความรูเรื่อง ตัวอยางโครงการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่เกิดจาก
ความรับผิดชอบของคนในชุมชน โดยใหศึกษาจากสื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนหรืออินเทอรเน็ต 
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   ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม การดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน โดยศึกษาลักษณะการดํารงชีวิตและ

การดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนของตนเอง ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6  

   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง แนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

และตัวอยางโครงการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่เกิดจากความรับผิดชอบของคนในชุมชน 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียนและอินเทอรเน็ต 
2. ใบกิจกรรมที่ 25 เรื่อง แนวรวมสุขภาพในชุมชน 
3. ใบกิจกรรมที่ 26 เรื่อง การดูแลสุขภาพในชุมชน 
4. ใบกิจกรรมที่ 27 เรื่อง โครงงานการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด 
6. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 

จํากัด  
 

10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
แนวรวมของคนในชุมชนเพ่ือ
สรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค และตัวอยาง
โครงการสรางเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรคที่เกิดจากความ
รับผิดชอบของคนในชุมชน 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง   
อภิปรายเรื่อง แนวรวมของคน 
ในชุมชนเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 
และการปองกันโรค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที ่
ความคิดสรุปความรูเรื่อง แนว 
รวมของคนในชุมชนเพ่ือสราง 
เสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ 
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองของการ รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - การดูแลสุขภาพของบุคคล  

   ในชุมชน 
       - โครงงานการสรางเสริม 
   สุขภาพและการปองกันโรคใน 
   ชุมชน 

ใบกิจกรรม/แบบฝกทักษะรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 

 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ใสใจสขุภาพ     เรื่อง สื่อโฆษณากับการบริโภค 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และ   
การสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค 
 
3. สาระสําคัญ 
 สื่อโฆษณา หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ผูประกอบธุรกิจใชเพ่ือการประชาสัมพันธเสนอขาย
สินคา หรือใหบริการตอผูบริโภค และเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูประกอบธุรกิจใชในการแขงขันทางการคา        
สื่อโฆษณาแบงไดเปน 6 ประเภท ไดแก 1) การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2) การโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ   
3) การโฆษณานอกสถานที่ ปายโฆษณาและสื่อเคลื่อนที่ 4) การโฆษณาโดยใชจดหมายตรง 5) การโฆษณาโดย
ใชสมุดโทรศัพท และ 6) การโฆษณาโดยการจัดแสดงสินคา สื่อโฆษณามีอิทธิพลตอผูบริโภค โดยสรางความ
เขาใจในคุณสมบัติของสินคาและบริการ สรางแรงกระตุนใหเกิดการทดลองใช สรางความภูมิใจในสินคาและ
บริการ และสรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจที่จะซื้อสินคาและบริการ ดังน้ันนักเรียนจึงควรเรียนรูและเขาใจ    
ในสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตอการบริโภคทั้งน้ีเพ่ือจะไดไมถูกหลอกลวงจากผูประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผูบริโภค 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 สื่อโฆษณากับการบริโภค 

- ความหมายและประเภทของสื่อโฆษณา 
  - อิทธิพลของสื่อโฆษณาตอผูบริโภค 

 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและประเภทของสื่อโฆษณาได (K) 
 2. อธิบายอิทธิพลของสื่อโฆษณาตอผูบริโภคได (K) 
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3. เห็นความสาํคัญของอิทธิพลของสื่อโฆษณาตอผูบริโภค (A) 
4. มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือแนะนําความรูเก่ียวกับความหมายและประเภทของสื่อโฆษณา  และ

อิทธิพลของสื่อโฆษณาตอผูบริโภคใหแกผูอ่ืนไดอยางคลองแคลว (P) 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 

 • ครูนําตัวอยางภาพโปสเตอรโฆษณาสินคาหรือบริการจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ มาใหนักเรียน            
ไดพิจารณาและรวมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปน้ี 
 – จุดเดนของสื่อโฆษณา 
 – ความชอบและไมชอบในสื่อโฆษณา 
 – ความนาสนใจและเราความสนใจในการตัดสินใจซื้อ 
 (ครูอาจต้ังประเด็นการแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม) 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนศึกษาและสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายและประเภทของสื่อโฆษณา โดยเขียนลงใน
สมุดบันทึก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน ระดมสมองอภิปรายเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาตอผูบริโภค 
โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

3. สงตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการทํากิจกรรมที่หนาช้ันเรียน และครูใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพ่ิมเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

• นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 2 กลุม จัดโตวาทีในหัวขอเรื่อง “สินคาที่มีสื่อโฆษณาดีกวาสินคาที่ผูใช
บอกตอ ๆ กัน” 
   ขั้นที่ 4: การนําไปใช 

• นักเรียนนําความรูเรื่อง ความหมายและประเภทของสื่อโฆษณา และอิทธิพลของสื่อโฆษณา        
ตอผูบริโภคไปแนะนําใหแกสมาชิกในครอบครัวตนเอง 
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   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 
• ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง ความหมายและประเภทของสื่อโฆษณา และอิทธิพลของสื่อโฆษณา

ตอผูบริโภค และชวยกันเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาและการบริโภค 
 

9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
      1. ตัวอยางภาพโปสเตอรโฆษณาสินคาหรอืบริการจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
      2. สื่อการเรียนรูในหองสมุดโรงเรียน หรือหองสมุดชุมชน 
      3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด 
     4. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 

 

10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของสือ่
โฆษณา และอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาตอผูบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง 
อภิปรายเรื่อง อิทธิพลของสื่อ 
โฆษณาตอผูบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการจัดทํารายงาน และ
การนําเสนอขอมูลเรื่อง อิทธิพล
ของสื่อโฆษณาตอ ผูบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 

 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 

 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ใสใจสขุภาพ     เรื่อง สื่อโฆษณากับการบริโภค (ตอ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศกึษา 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนที่  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผูสอน  อาจารยอริสา  สินธุ   
 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู 
 มฐ พ 4.1 เหน็คุณคาและมทีักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการ
สรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค 
 
3. สาระสําคัญ 
 การไดรับสินคาและบริการที่ปลอดภัยและเปนธรรม ผูบริโภคจะตองรูหลักการพิจารณาสื่อโฆษณา  
เพ่ือการบริโภค โดยขอความโฆษณาจะตองมีลักษณะสอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคดานการโฆษณา พ.ศ.2522 มาตรา 22 ไดแก ขอความตองไมเปนเท็จและเกินความเปนจริง ขอความ
ตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคา ขอความตองไมสนับสนุนใหมีการกระทําผิด
กฎหมาย หรือเกิดความแตกแยกในหมูประชาชน และตองระบุขอความใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 
ดังน้ันนักเรียนจึงควรเรียนรูและทําความเขาใจหลักการพิจารณาสื่อโฆษณา และวิเคราะหและประเมินสื่อ
โฆษณาที่ดีและไมดี ทั้งน้ีเพ่ือจะไดเลือกซื้อสินคาไดตรงกับความตองการและมีความปลอดภัยตอสุขภาพ 
 
4. สาระการเรยีนรู 
 สื่อโฆษณากับการบริโภค 

- หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภค 
  - การวิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภค 

 
5. จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภคได (K) 
 2. วิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภคได (K) 

3. เห็นความสาํคัญของการวิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภคที่ถูกตอง (A) 
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4. มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือแนะนําความรูเกี่ยวกับหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือก บริโภค 
และการวิเคราะหและประเมนิสื่อโฆษณาแกผูอ่ืนไดอยางคลองแคลว (P) 

 
6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1: นําเขาสูบทเรียน 

 1. นักเรียนรวมกันทบทวนความรูความเขาใจจากการเรียนในคาบที่ผานมา โดยตอบคําถามตอไปน้ี 
  – สื่อโฆษณาหมายถึงอะไร และแบงออกไดเปนกี่ประเภท 
  – สื่อโฆษณามีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางไร 
 2. สุมตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ออกมานําเสนอตัวอยางการสํารวจและรวบรวมขอความจากสื่อ
โฆษณาสินคาและบริการจากสื่อตาง ๆ จากที่ไดมอบหมายในกิจกรรมเสนอแนะของคาบเรียนที่ผานมา 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน รวมกันศึกษาและอภิปรายเรื่อง หลักการพิจารณาสื่อโฆษณา
เพ่ือการเลือกบรโิภค โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สรุปความเขาใจดวยแผนที่ความคิด โดยเขียนแผนที่ความคิดสรุปความ
เขาใจเรื่องหลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการบริโภค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน         
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 

3. ครูอธิบายการวิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณาจากตัวอยางขอความโฆษณา 2–3 ตัวอยางจากที่
นักเรียนไดเตรียมมา โดยใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู สํารวจสื่อโฆษณาสินคาและบริการ โดยนําขอความจากสื่อ
โฆษณาสินคาและบริการชนิดตาง ๆ ที่สํารวจและรวบรวมมาวิเคราะหวาเปนโฆษณาที่ดีหรือไมดีอยางไร      
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 3: ฝกฝนทักษะและประสบการณ 

• นักเรียนจับคูกับเพ่ือนแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะหขอความสื่อโฆษณาจากการปฏิบัติกิจกรรม สํารวจ
สื่อโฆษณาสินคาและบริการ ที่ไดปฏิบัติผานมา 
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   ขั้นที่ 4: การนําไปใช 
• นักเรียนนําความรูเรื่อง หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภค การวิเคราะหและประเมิน

สื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภคไปแนะนําใหแกสมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู 

• ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภค และการ
วิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณาเพ่ือการเลือกบริโภค 
 
9. สื่อและแหลงการเรียนรู 
      1. ตัวอยางขอความจากสื่อโฆษณาสินคาและบริการชนิดตาง ๆ 
      2. ใบกิจกรรมที่ 28 เรื่อง สรุปความเขาใจดวยแผนที่ความคิด 
      3. ใบกิจกรรมที่ 29 เรื่อง สํารวจสื่อโฆษณาสินคาและบริการ 
      4. ใบกิจกรรมที่ 30 เรื่อง ทดลองออกแบบสื่อโฆษณาที่ดีตอผูบริโภคดวยตนเอง 
      5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 
      6. แบบฝกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ม.4–6 บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช 
จํากัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ดานความรู (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาเพ่ือ
การเลือกบริโภค และการ
วิเคราะหและประเมินสื่อโฆษณา
เพ่ือการเลือกบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง 
อภิปรายเรื่อง หลักการ พิจารณา
สื่อโฆษณาเพ่ือการ เลือกบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสรางแผนที ่
ความคิดสรุปความรูเรื่อง 
หลักการพิจารณาสื่อโฆษณา เพ่ือ
การบริโภค 

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ขอมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสรางแผนที่
ความคิด 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – สรุปความเขาใจดวยแผนที่

ความคิด 

รูปแบบของกิจกรรมตามที่ระบุใน
ใบกิจกรรม*/แบบฝกทักษะ 
รายวิชา พ้ืนฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 

   – สํารวจสื่อโฆษณาสินคา และ

บริการ 

   – ทดลองออกแบบสื่อโฆษณา

ที่ดีตอผูบริโภคดวยตนเอง 
 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ   
4 ขึ้นไป 
 

 
 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครือ่งมือวัดและประเมินผล เกณฑการวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการ ผานเกณฑเฉลีย่ระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลงัสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะและวิธีการแกไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผูสอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
  



81 
 

ความเหน็ของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเหน็ของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

                             ลงช่ือ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                                           รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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