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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ      เรื่อง  โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระสำคัญ 
 โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติหรือความเส่ือมโทรมของร่างกายและจิตใจ          
ไม่สามารถท่ีจะติดต่อไปยังผู้อื่นได้ โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเป็นโรคไม่ติดต่อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี  
 โรคมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้น ๆ โดยโรคมะเร็ง   
เต้านมพบมากในผู้หญิงท่ีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากกรรมพันธุ์และผู้ท่ีเป็นโรคของเต้านมเรื้อรัง ผู้ท่ีเป็น
โรคมะเร็งเต้านมจะพบก้อนเนื้อแข็งอยู่ภายในเต้านม อาจมีน้ำเหลืองไหลออกมา นักเรียนจึงควรเรียนรู้และ
ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงปราศจากโรคมะเร็งตามแนวทางการป้องกันโรคท่ีถูกต้อง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย 
  - ความหมายและความสำคัญของโรคไม่ติดต่อ 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญ : โรคมะเร็งเต้านม 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของโรคไม่ติดต่อได้ (K) 
 2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนไทยได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
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4. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูแจกตัวอย่างแผ่นพับเอกสารความรู้เรื่อง โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษา หรือ
ส่ือแผนภาพการเกิดโรคมะเร็ง (ครูเตรียมแผ่นพับหรือจัดทำแผนภาพมาล่วงหน้า) และถามคำถามนักเรียนดังนี้ 
  – นักเรียนมีความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งอย่างไรบ้าง 
  – โรคมะเร็งมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง ความหมายของโรคไม่ติดต่อ และความสำคัญของโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหา

สุขภาพของคนไทย โดยนำเสนอตารางสถิติสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญของคนไทย และให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม โดยศึกษารายละเอียด    
ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด เสร็จ
แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องโรคมะเร็งเต้านม โดยศึกษากรณีศึกษา และตอบ
คำถาม ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนเล่นเกม แข่งตอบคำถาม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน ดังมีวิธีการเล่นดังนี้ 
1) กำหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มคิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งให้ได้จำนวนข้อมากท่ีสุด  
2) ครูให้สัญญาณเริ่มเล่นเกม โดยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถามคำถามท่ีกลุ่มตนเองต้ังให้ 

กลุ่มตรงข้ามคนใดคนหนึ่งตอบ (ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเป็นผู้ถามและผู้ตอบคำถาม)  
3) กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ ให้กลุ่มท่ีแพ้ทำอะไรก็ได้ตามความต้องการ 

ของกลุ่มท่ีชนะ 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
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• นักเรียนนำแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่สมาชิก ใน
ครอบครัวตนเอง 
 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายและความสำคัญของโรคไม่ติดต่อ และมะเร็งเต้านม 
รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ และโรคมะเร็งเต้านม  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตารางสถิติสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญของคนไทย 

2. แผ่นพับเอกสารความรู้เรื่อง โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
3. ใบกิจกรรมท่ี 31 เรื่อง วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและความสำคัญ 
ของโรคไม่ติดต่อ และโรคมะเร็ง
เต้านม 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง  
  โรคมะเร็งเต้านม 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ       เรื่อง  โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102  รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระสำคัญ 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมอง โดยอาจมีการแตก ตีบหรือตันของ
หลอดเลือดแดงทำให้เนื้อสมองบางส่วนหยุดทำงานจนทำให้ร่างกายเป็นอัมพาต นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีและไม่เป็นโรคติดต่อท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
3. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 

 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



9 
 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูแสดงภาพลักษณะของหัวใจมนุษย์ ท่ีแสดงหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจ (ภาพโปสเตอร์
แสดงลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ) และสุ่มตัวแทนนักเรียน 2 คนออกมาอธิบายการทำงานของการ
ไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ในช้ันเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ทดสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนหลังจากท่ีได้มอบหมายให้ไปอ่านเนื้อหาจากบทเรียนมาล่วงหน้าจากคาบเรียนท่ีผ่านมา) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ร่วมกันสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือด

สมอง โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทน
กลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เติมแผนผังเรื่องโรค เพิ่มความเข้าใจ โดยสรุปสาเหตุ อาการ    
ข้อควรปฏิบัติ และการป้องกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
ม. 4–6 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหลอดเลือดสมองไปปฏิบั ติ                  
ในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง รวมท้ังรวบรวม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคดังกล่าว  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1. ภาพโปสเตอร์แสดงลักษณะการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ 
2. ใบกิจกรรมท่ี 31 เรื่อง วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่อง โรคมะเร็งเต้านม 
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง  
โรคหลอดเลือดสมอง 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – เติมแผนผังเรื่องโรค เพิ่ม 
   ความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ      เรื่อง  โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
 
3. สาระสำคัญ 
 โรคอ้วนคือการท่ีร่างกายมีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักปกติร้อยละ 20 ข้ึนไป และเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ ได้มากมาย สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย 
พันธุกรรม และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคดังกล่าวเพื่อการมีสุขภาพ  
ท่ีดีและไม่เป็นโรคติดต่อท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (ต่อ) 
  - ตัวอย่างโรคไม่ติดต่อท่ีสำคัญ : โรคอ้วน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสาเหตุ อาการ ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย และการป้องกันโรคอ้วนได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย (A) 
3. ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง (P) 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
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 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้จากการเรียนในคาบเรียนท่ีผ่านมา ดังนี้ 
 – สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง 
 – อาการของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไร 
 – แนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการใดบ้าง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายเรื่องความดันเลือด และการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง โดยนำเสนอ
ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ร่วมกันสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้โรคอ้วน โดยศึกษา
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผล
หน้าช้ันเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินความอ้วนของตนเอง โดยคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย    
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

  ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
 นักเรียนนำแนวทางการป้องกันโรคอ้วนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่สม าชิก          

ในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง โรคอ้วน รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคดังกล่าว  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตารางการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันเลือดสูง 

2. ใบกิจกรรมท่ี 33 เรื่อง ประเมินความอ้วนของตนเอง 
3. ใบกิจกรรมท่ี 34 เรื่อง วางแผนการควบคุมน้ำหนัก 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
โรคอ้วน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง 
โรคอ้วน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – ประเมินความอ้วนของ 
  ตนเอง 
  – ศึกษาประวัติการเป็นโรค 
  ความดันโลหิตสูงของสมาชิก 
  ในครอบครัว  
  – วางแผนการควบคุมน้ำหนัก 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับ  
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับ  
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว หมายถึง การกำหนดแนวทางในการเลือก
รูปแบบการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อนำมาสู่สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง และครอบครัวมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ         
ในปัจจุบัน เพราะการวางแผนช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น ส่งผลทำให้ปัญหาสุขภาพได้รับ
การแก้ไขและนำไปสู่การมีสุขภาพท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวคือการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง โดยการประเมินภาวะสุขภาพทำให้ได้ข้อบ่งช้ีถึง
สถานภาพทางสุขภาพท่ีเป็นอยู่และทราบถึงพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีต้องดำเนินการแก้ไข ดังนั้นนักเรียน
จึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงเพื่อการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัวต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
  - ความหมายและความสำคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
  - การประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสุขภาพ  และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้ (K) 
    2. อธิบายการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว (P) 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาประวัติการเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงของสมาชิกในครอบครัว และกิจกรรม วางแผนการควบคุมน้ำหนัก จากท่ีได้มอบหมายในคาบเรียน    
ท่ีผ่านมา 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนร่วมกันให้ความหมายของคำว่า สุขภาพ และการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว พร้อมกับเขียนสรุปความหมายของท้ังสองคำดังกล่าวลงสมุดบันทึก 

2. ครูให้ความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้นนักเรียน 
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขัน้ที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ อธิบายความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ   ดังรายละเอียด   
ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันทำแบบประเมินภาวะสุขภาพของครอบครัว โดยนำแบบ
ประเมินเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทยไปประเมินภาวะสุขภาพของ
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ตนเองและสมาชิกในครอบครัว ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1      
ม.4–6  
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายและความสำคัญของสุขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว และการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัว  รวมท้ังรวบรวม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบประเมินสุขภาวะ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. ใบกิจกรรมท่ี 35 เรื่อง อธิบายความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ    
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ความหมายและความสำคัญ ของ
สุขภาพ และการวางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง การประเมิน  
ภาวะสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – อธิบายความรู้เรื่องการ 
  ประเมินภาวะสุขภาพ 
  – ร่วมกันทำแบบประเมินภาวะ 
  สุขภาพของครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 
 พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติแล้วอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น และเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมีความสำคัญทำให้ทราบถึงปัญหา
สุขภาพท่ีควรดำเนินการแก้ไข และนำไปวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น
ต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
 การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 – พฤติกรรมเส่ียงคืออะไร และมีพฤติกรรมใดท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงบ้าง 
 – นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงใดบ้าง  
 – เพราะเหตุใดจึงต้องทำการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
        (ทอสอบความเข้าใจของนักเรียนหลังจากให้ไปศึกษาเรื่อง การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ     
ของตนเองและครอบครัวมาล่วงหน้าจากการมอบหมายในคาบเรียนท่ีผ่านมา) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้น

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้เรื่อง การประเมินพฤติกรรมเส่ียง   
ต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
  • นักเรียนผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกันประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของสมาชิกครอบครัว 
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมุดชุมชน 

2. ใบกิจกรรมท่ี 36  เรื่อง ร่วมกันประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
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3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 

4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
การประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อ 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง การประเมิน
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – ร่วมกันประเมินพฤติกรรม 
   เส่ียงต่อสุขภาพของสมาชิก 
   ครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง  การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ  
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/5 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 
 การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว สามารถจัดทำได้โดยนำผลการประเมินภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมาวิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผน โดย   
วางรูปแบบและวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันเพื่อการมีสุขภาพท่ี ดีต่อไป 
นักเรียนจึงควรเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวท้ังนี้เพื่อจะได้นำไปจัดทำ
แผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (ต่อ) 
 การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (A) 
3. จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูนำเสนอตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของครู โดยจัดทำเป็นเอกสารแจกให้นักเรียนได้
ร่วมกันศึกษาและสอบถามส่ิงท่ีสงสัยในเวลาท่ีครูกำหนด 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและสรุปเป็นแผนท่ี
ความคิด โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันอภิปรายเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียน 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์กรณีศึกษาและช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยศึกษา
กรณีศึกษาท่ีกำหนดให้และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6    
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของครอบครัว โดยนำผลการประเมิน
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวมาจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว ดังรายละเอียดในรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

1. นักเรียนสรุปเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัวลงในสมุดบันทึกและ
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง  

2. นักเรียนร่วมกันทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เพื่อเป็นการประเมินความรู้ 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของครู 

2. ใบกิจกรรมท่ี 37 เรื่อง เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของครอบครัว 
3. ใบกิจกรรมท่ี 38 เรื่อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 

 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้หลังเรียนหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ 
ของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดการจัดทำแผนพัฒนา 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – วิเคราะห์กรณีศึกษาและ 
  ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
   – เสนอแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาสุขภาพของครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย    เรื่อง  สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง         
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
3. สาระสำคัญ 
 สวัสดิภาพ หมายถึง ความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละวันเราอาจประสบกับภัยหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้า
มาอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตได้ นักเรียนจึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย 
ท้ังในเรื่องของการใช้ยาอย่างปลอดภัย การป้องกันภัยจากสารเสพติด และปัญหาความรุนแรงซึ่งหลักการใช้ยา
อย่างปลอดภัยนั้นผู้ใช้ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ยาตามคำส่ังของแพทย์ และใช้ยาตามคำแนะนำบนฉลากยา
อย่างเคร่งครัด 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
  คามหมายและความสำคัญของสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
  การใช้อย่างปลอดภัย 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิตได้ (K) 
    2. อธิบายวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยได้ (K) 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิตและการใช้ยาอย่างปลอดภัย (A) 
4. มีทักษะในการใช้ยาได้อย่างปลอดภัย (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูนำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย แจกให้นักเรียนทุกคนเพื่อทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
         2. ครูเฉลยคำตอบให้นักเรียนทราบและสุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรู้สึกท่ีได้รับ
จากการทำแบบทดสอบ 
 3. ครูนำเสนอตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและตอบคำถาม ดังนี้ 
 – อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง 
 – สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคืออะไร 
 – จากตัวอย่างข่าวที่นำเสนอ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูแสดงบัตรคำต่อไปนี้ และให้นักเรียนเขียนความหมายลงในสมุดบันทึกตามเวลาท่ีครูกำหนด 
 

  
  
 

   2. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 5–6 คน ออกมาเฉลยความหมายของคำต่าง ๆ ท่ีนำเสนอจากบัตรคำ และ
ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมกับอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
ยา และประเภทของยา 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน หมุนเวียนกันศึกษาตัวอย่างยาชนิดต่าง ๆ 8–10 ชนิด         
(ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ำดำ ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ำแดง ผงน้ำเกลือแร่    
คาลาไมน์โลช่ัน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษท่ีครูเตรียมมาล่วงหน้า) ท่ีครูแจกให้ โดยศึกษาช่ือสามัญ
ของยา สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวังของยา โดยใช้เวลาศึกษาตามท่ีครูกำหนด 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของการศึกษา 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้เรื่อง อันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อ
ควรปฏิบัติเบ้ืองต้นในการใช้ยา และคำแนะนำในการใช้ยาตามฉลาก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน  

สวัสดิภาพ ยา ยาสามัญประจำบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ 
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รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียนครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง กรณีศึกษาเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ยา โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี
กำหนดให้และตอบคำถาม และกิจกรรมเรื่อง วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา ดังรายละเอียดใน 
แบบฝึกทักษะ  รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการใช้ยาอย่างปลอดภัยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความสำคัญของสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต และการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  
     2. บัตรคำ ได้แก่ สวัสดิภาพ ยา ยาสามัญประจำบ้าน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ 
     3. ตัวอย่างยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ำดำ ยาใส่แผลสด ยาธาตุน้ำแดง ผง
น้ำเกลือแร่ คาลาไมน์โลช่ัน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ 
     4. ใบกิจกรรมท่ี 39 เรื่อง เรียงความเรื่องสวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
     5. ใบกิจกรรมท่ี 40 เรื่อง กรณีศึกษาเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้ยา 
     6. ใบกิจกรรมท่ี 41 เรื่อง วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา    
     7. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 

8. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้พื้นฐานหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย 
 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

- 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ความหมายและความสำคัญ ของ
สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต และ
การใช้ยาอย่างปลอดภัย 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 
 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี 
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการ 
ใช้ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ 
เบ้ืองต้นในการใช้ยา และ 
คำแนะนำในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมนิผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – เรียงความเรื่องสวัสดิภาพ 
กับการดำรงชีวิต 
   – กรณีศึกษาเรื่องข้อปฏิบัติใน
การใช้ยา   
   – วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับ
อันตรายจากการใช้ยา 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย      เรื่อง  สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง        
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
3. สาระสำคัญ 
 สารเสพติดเป็นปัญหาสังคม เพราะการติดสารเสพติดจะทำให้ผู้เสพมีความเส่ือมโทรมทางร่างกายและ
จิตใจ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่วนปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นได้บ่อยในสังคมปัจจุบัน เกิดจากการทำร้ายทางร่างกายและจิตใจ การคุกคามทางเพศและการทอดท้ิง
เด็ก นักเรียนจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันภัยจากสารเสพติดและ
ความรุนแรงในเด็ก ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพท่ีดี 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 
  - ภัยจากสารเสพติด 
  - ปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของสารเสพติดและความรุนแรงในเด็กได้ (K) 
    2. อธิบายภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็กได้ (K) 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็ก (A) 
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4. มีทักษะในการปฏิเสธสารเสพติด และทักษะการส่ือสารเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในเด็ก    
อย่างถูกต้องได้ (P) 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้จากการเรียนในคาบเรียนท่ีผ่านมาดังนี้ สวัสดิภาพ
กับการดำรงชีวิตมีความหมายและความสำคัญอย่างไร ยาแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง หลักการใช้ยาให้
ปลอดภัยมีอะไรบ้าง 
 2. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เล่นเกม ประลองความเข้าใจ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนหมุนเวียนกัน
ออกมาเขียนช่ือของสารเสพติดท่ีตนเองรู้จักมาให้ได้มากท่ีสุด กลุ่มใดเขียนได้มากท่ีสุดในเวลาท่ีครูกำหนดถือว่า
เป็นกลุ่มท่ีชนะ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนอ่านเรื่อง ความหมายและประเภทของสารเสพติด โดยศึกษารายละเอียด    
ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วช่วยกันเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 

 2. ครูอธิบายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่อง ความหมายและประเภทของสารเสพติด พร้อมกับเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 
 3. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สาเหตุของการติดสารเสพติด โดยระดมสมอง
วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดโดยใช้ผังก้างปลา 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ชนิดของสารเสพติด แนวทางในการป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติดและสถานบริการท่ีให้การบำบัดผู้เสพสารเสพติด โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทน
กลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน 

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ใน
หัวข้อความหมายและประเภทของความรุนแรงในเด็ก สาเหตุการเกิดความรุนแรงในเด็ก ผลกระทบต่อเด็กท่ี
ถูกกระทำรุนแรง และแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
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พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
รายงานผลหน้าช้ันเรียน 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง แผนผังความเข้าใจในเรื่อง ภัยจากสารเสพติด โดยเติมแผนผังเรื่องภัย
จากสารเสพติดท่ีกำหนดให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และกิจกรรมเรื่อง รวบรวมข่าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก โดย
รวบรวมข่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กมาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันแก้ไข ดังรายละเอียดในแบบ
ฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการป้องกันสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็กไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
และแนะนำให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ภัยจากสารเสพติดและปัญหาความรุนแรงในเด็ก รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เกมประลองความเข้าใจ 
    2. ใบกิจกรรมเรื่อง สาเหตุของการติดสารเสพติด 
    3. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน และอินเทอร์เน็ต 
    4. ใบกิจกรรมท่ี 42  เรื่อง แผนผังความเข้าใจในเรื่อง ภัยจากสารเสพติด 
     5. ใบกิจกรรมท่ี 43  เรื่อง รวบรวมข่าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
     6. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
    7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ ภัย
จากสารเสพติด และปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง ชนิดของสารเสพ
ติด แนวทางการป้องกันตนเอง
จากสารเสพติด และปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการใช้
ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ
เบ้ืองต้นในการใช้ยา และแนะนำ
ในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – แผนผังความเข้าใจเรื่อง   
ภัย จากสารเสพติด 
  – รวบรวมข่าวปัญหาความ 
รุนแรงในเด็ก 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
เรื่อง สาเหตุของการติดสารเสพ
ติด 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุ 
ในใบกิจกรรมท่ีครูแจกให้ 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย      เรื่อง  ความปลอดภัยในการเดินทาง 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
3. สาระสำคัญ 
 ความปลอดภัย หมายถึง สภาพท่ีปราศจากภัยหรือพ้นจากภัยอันตราย จากอุบัติเหตุและความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ ในชีวิต มีความสำคัญเพราะปัญหาความไม่ปลอดภัยมีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล เพราะเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ 
 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเกิดได้จาก 3 สาเหตุสำคัญ ได้แก่ ตัวบุคคล ยานพาหนะ 
และสภาวะแวดล้อม ซึ่งการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางบก การเดินทางทางน้ำ และการโดยสาร
เครื่องบิน 
 หากผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎการจราจรและการปรับปรุงดูแลสภาพยานพาหนะ
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการจราจรทาง จะช่วยให้การเดินทางไม่เกิดอุบัติเหตุ
และเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความปลอดภัยในการเดินทาง 
  - ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง 
  - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำ 
  - ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการ โดยสารเครื่องบิน 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางได้ (K) 
    2. บอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได้ (K) 
 3. อธิบายแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ำและการโดยสารเครื่องบินได้ (K) 

4. ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง (A) 
5. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ (P) 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. สุ่มตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ออกมาเล่าเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองว่ามีวิธีการเดินทาง
อย่างไร และเคยประสบกับอุบัติเหตุหรือไม่  
 2. ครูนำเสนอภาพการจราจรทางบก อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก อุบัติเหตุการจราจรทางน้ำและ
อุบัติเหตุการโดยสารเครื่องบิน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง โดยศึกษา
รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 
และจับคู่กับเพื่อนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ตามรายละเอียดในใบ
กิจกรรมท่ีครูแจกให้แล้วระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางร่วมกันโดยใช้ผัง
ก้างปลา 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
                    กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก :แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการโดยสารรถยนต์และการเดินเท้า 
                    กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก:แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการโดยสารรถไฟและรถไฟฟ้า 
                    กลุ่มท่ี 3  เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบกท่ีควรทราบ 
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                    กลุ่มท่ี 4  เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำและ  ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุการสารเครื่องบิน 

โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6ในเวลาท่ี
กำหนด แล้วสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด เสร็จแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน ครูสรุปส่ิงท่ี
นักเรียนปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่ผลัดกันต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ในแต่ละด้านท่ีศึกษามา 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทาง สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจากการเดินทาง และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. เกมประลองความเข้าใจ 
2. ใบกิจกรรมเรื่อง สาเหตุของการติดสารเสพติด 
3. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน และอินเทอร์เน็ต 
4. ใบกิจกรรมท่ี 42  เรื่อง แผนผังความเข้าใจในเรื่อง ภัยจากสารเสพติด 
5. ใบกิจกรรมท่ี 43  เรื่อง รวบรวมข่าวปัญหาความรุนแรงในเด็ก 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ความหมายและความสำคัญของ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การเดินทาง ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทางน้ำและความปลอดภัยจาก
การโดยสารเครื่องบิน 
ตรวจสอบผลการอภิปรายเรื่อง 
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง อันตรายจากการใช้
ยาไม่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติ
เบ้ืองต้นในการใช้ยา และ
คำแนะนำในการใช้ยาตามฉลาก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก  

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
    – ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติ
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
    – วิเคราะห์ภาพการเดินทาง
ทางน้ำและตอบคำถาม 
    – แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และสรุปความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
เรื่อง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการเดินทาง 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุ 
ในใบกิจกรรมท่ีครูแจกให้ 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย     เรื่อง  กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/4 วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 ม 4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
3. สาระสำคัญ 
 ประชาสังคม หมายถึง คนในสังคมท่ีมีแนวคิดหรือจิตสำนึกร่วมกันมารวมตัวกันในลักษณะหุ้นส่วนใน
การกระทำกิจกรรมบางอย่างท่ีมีผลต่อสังคมโดยรวม การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจะประสบผลสำเร็จ
ได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชนหรือต้องเกิดจากกระบวนการทางประชาสังคม ซึ่งองค์ประกอบ
ของกระบวนการทางประชาสังคมมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจว่าควรทำอะไร และทำอย่างไร 2) ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามการตัดสินใจ
นั้น และ 3) ประชาชนพึงได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมนั้น บทบาทของประชาสังคมในด้านการส่งเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เช่น การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอันตรายในชุมชน สร้างความตระหนักในด้าน
ความปลอดภัยในชุมชน นักเรียนในฐานะท่ีเป็นประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 กระบวนการทางประชมสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน 
  - ความหมายและความสำคัญของกระบวนการทางประชาสังคม 
  - องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม 
  - กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคมได้ (K) 

2. ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน (A) 
3. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการทางประชาสังคมเพื่อการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน   

ของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ (P) 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้เรื่อง ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำ และ
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการโดยสารเครื่องบิน ดังนี้ 
  – คนขับเรือโดยสารจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ 
  – ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรขณะโดยสารเรือโดยสารและเครื่องบินโดยสาร จึงจะเกิด
ความปลอดภัย 
  – เพราะเหตุใดจึงต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะและสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ความหมายและความสำคัญของกระบวนการ
ทางประชาสังคม และองค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม  ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และร่วมกันสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
รายงานผลหน้าช้ันเรียน    
       2. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ระดมสมองร่วมกันอภิปราย โดยระดมสมองอภิปรายเรื่อง
กระบวนการทางประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดังรายละเอียดใน แบบฝึกทักษะ 
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
 3. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติมเรื่อง ความหมายและความสำคัญ
ของกระบวนการทางประชาสังคม องค์ประกอบของกระบวนการทางประชาสังคม  และกระบวนการทาง
ประชาสังคมกับการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
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   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ศึกษาสถานการณ์ตัวอย่างและตอบคำถาม โดยวิเคราะห์สถานการณ์

ตัวอย่างและตอบคำถาม ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำความรู้เรื่อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชนไปแนะนำให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง กระบวนการทางประชาสังคมกับความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 47 เรื่อง ระดมสมองร่วมกันอภิปราย 

2. ใบกิจกรรมท่ี 48 เรื่อง ศึกษาสถานการณ์ตัวอย่างและตอบคำถาม 
3. ใบกิจกรรมท่ี 49 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือในชุมชน 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ความหมายและความสำคัญของ
กระบวนการทางประชาสังคม
องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม และ
กระบวนการทางประชาสังคมกับ
การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบผลการอภิปรายเรื่อง
กระบวนการทางประชาสังคมกับ
การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง ความหมายและ
ความสำคัญของกระบวนการ  

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทางประชาสังคม และ
องค์ประกอบของกระบวนการ
ทางประชาสังคม 

ความคิด 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก  

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – ระดมสมองร่วมกันอภิปราย 
   – ศึกษาสถานการณ์ตัวอย่าง 
และตอบคำถาม 
   – สำรวจความคิดเห็นเรื่อง 
ความร่วมมือในชุมชน 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง 
 
3. สาระสำคัญ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ หมายถึง การช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีท่ีผู้บาดเจ็บหยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นโดยการช่วยหายใจและการกระตุ้นหัวใจภายนอก การช่วยฟื้นคืนชีพจึงมีความสำคัญต่อชีวิต
ของผู้บาดเจ็บ เพราะถ้าผู้ช่วยเหลือทำการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บได้ทันเวลาก็จะทำให้ ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต ไม่
พิการหรือทุพพลภาพได้ และส่ิงท่ีสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บก็คือการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง นักเรียนจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพในประเด็นต่าง ๆ 
เพื่อการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ 
  - อธิบายความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ 
  - ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพได้ (K) 

2. อธิบายการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บได้ (K) 
3. สนใจเรียนรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพได้ตามคำแนะนำ (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. สุ่มตัวแทนนักเรียน 1–2 คน ออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สำรวจความคิดเห็น
เรื่องความร่วมมือในชุมชน จากท่ีได้มอบหมายในคาบเรียนท่ีผ่านมา 
 2. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือแสดงภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บ ให้นักเรียน
พิจารณาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเวลาท่ีครูกำหนดในประเด็นต่อไปนี้ 
 – เรื่องราวจากวีดิทัศน์หรือภาพได้บ่งบอกอะไรบ้าง 
 – นักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีความยากหรือง่ายอย่างไร 
 – นักเรียนอยากเป็นผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 – ถ้าไม่มีการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บจะเป็นอย่างไร 
 (ครูอาจกำหนดประเด็นการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังรายละเอียดในหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  และเขียนสรุปลงในสมุดบันทึก 
       2. ครูให้ความรู้เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บและสาธิตการตรวจจับชีพจรบริเวณข้อมือ
และการตรวจนับอัตราการหายใจ โดยเลือกตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาร่วมการสาธิตด้วย ส่วนนักเรียนคน
อื่น ๆ ในช้ันเรียนจับคู่กันและปฏิบัติตามการสาธิตของครู 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง  เรียนแล้วลองทบทวนความเข้าใจ 
โดยสรุปความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ จับคู่กับเพื่อนผลัดกันฝึกจับชีพจรท่ีบริเวณข้อมือ 
และเขียนแผนผังขั้นตอนการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  
      4. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติมเรื่อง ความหมายและความสำคัญ
ของการช่วยฟื้นคืนชีพ  และการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดกันต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การ
บาดเจ็บ และสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด 
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   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
• นักเรียนนำความรู้เรื่องการตรวจจับชีพจรบริเวณข้อมือไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม และแนะนำให้แก่

สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
   ขัน้ที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพและการประเมินสถานการณ์
การบาดเจ็บ รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บ 

2. นาฬิกาจับเวลา ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจจับชีพจร 
3. ใบกิจกรรมท่ี 50 เรื่อง เรียนแล้วลองทบทวนความเข้าใจ 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
6. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและความสำคัญของ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการ
ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง การประเมิน
สถานการณ์การบาดเจ็บ  

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนแล้วลอง
ทบทวนความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
เรื่อง การประเมินสถานการณ์
การบาดเจ็บ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
3. สาระสำคัญ 
 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ
สถานท่ีเกิดเหตุเป็นอันดับแรก มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ มีสติรอบคอบและไม่เคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ
โดยไม่จำเป็น และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงของอันตราย  
 การหยุดหายใจเป็นภาวะท่ีอากาศไม่สามารถผ่านเข้าและออกจากร่างกายได้ ทำให้กลไกการหายใจ
หยุดชะงัก ผู้ช่วยเหลือจึงต้องทำการช่วยหายใจผู้บาดเจ็บท่ีมีภาวะของการหยุดหายใจโดยวิธีการเป่าลมเข้าทาง
ปากหรือจมูก แต่การช่วยเหลือจะได้ผลนั้นจะต้องผ่านการฝึกทักษะการช่วยหายใจด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง และ   
มีความชำนาญแล้วเท่านั้น นักเรียนจึงควรได้เรียนรู้และฝึกทักษะดังกล่าวเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินให้พ้นจากอันตรายได้ 

การหยุดทำงานของหัวใจเป็นการท่ีหัวใจหยุดบีบตัวหรือหยุดเต้น ผู้บาดเจ็บจะมีอาการจับชีพจรไม่ได้ 
หยุดหายใจ หรือรูม่านตาขยาย สาเหตุของการหยุดทำงานของหัวใจเกิดจากร่างกายเสียเลือดมาก การใช้ยาเกิน
ขนาด หรืออาการช็อกด้วยไฟฟ้าดูด ผู้บาดเจ็บท่ีหัวใจหยุดเต้นสามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้โดยการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอก นักเรียนจึงควรเรียนรู้วิธีการการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกระตุ้นหัวใจภายนอกเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ (ต่อ) 
  - หลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน : การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ 
การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ (K) 

2. อธิบายสาเหตุและอาการท่ีแสดงถึงภาวะการหยุดหายใจและการหยุดทำงานของหัวใจได้ (K) 
3. อธิบายหลักปฏิบัติในการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้น

หัวใจภายนอกได้ (K) 
4. สนใจเรียนรู้เรื่องการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจ

ภายนอก (A) 
5. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องหลักปฏิบัติในการช่วยหายใจ วิธีการช่วยหายใจ การหยุดทำงานของ

หัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอกได้ตามคำแนะนำ (P) 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้เรื่อง การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ดังนี้ 
 – ผู้ช่วยเหลือต้องประเมินสภาพผู้บาดเจ็บโดยพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง 
 – สถานท่ีเกิดเหตุสามารถบ่งบอกลักษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บได้อย่างไร 
 – ผู้ช่วยเหลือสามารถตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บเพื่อค้นหาส่ิงผิดปกติอะไรบ้าง (ครูอาจกำหนดประเด็น
คำถามอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอ่านเรื่อง หลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง 
ตรวจสอบข้อความ ทบทวนความเข้าใจ ดังรายละเอียดในแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม. 4–6  
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       2. ครูให้ความรู้เรื่อง การหยุดหายใจ  การช่วยหายใจ การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกโดยใช้ภาพประกอบการอธิบาย หรือแสดงการสาธิตด้วยหุ่นแอนนี่  
 3. . แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยให้แต่ละกลุ่ม
เลือกศึกษาวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ ในเด็ก และในเด็กทารก กลุ่มละ 1 เรื่อง ดังรายละเอียดใน 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
 4. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม  
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดกันต้ังคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับการช่วยหายใจ หรือผลัดกันฝึก
ปฏิบัติการช่วยหายใจด้วยวิธีการเป่าลมเข้าทางปากโดยใช้หุ่นแอนนี่ตามแบบการสาธิตของครู 

2. แต่ละกลุ่มผลัดเปล่ียนกันออกมาแสดงวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ ในเด็ก และในเด็ก
ทารกตามท่ีศึกษาโดยครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำความรู้เรื่อง การช่วยหายใจการช่วยหายใจ การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้น
หัวใจภายนอกไปแนะนำให้แก่สมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง หลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน: การหยุดหายใจ การช่วย
หายใจ และการหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้น หัวใจภายนอกรวมท้ังรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องการช่วยหายใจ และหุ่นแอนนี่  
     2. ใบกิจกรรมท่ี 51 เรื่อง ตรวจสอบข้อความ ทบทวนความเข้าใจ 
     3. ใบกิจกรรมท่ี 52 เรื่อง แผนท่ีความคิดเรื่องการหยุดหายใจ 
      4. ใบกิจกรรมท่ี 53 เรื่อง พิจารณาภาพ อธิบายการช่วยหายใจ 
      5. ใบกิจกรรมท่ี 54 เรื่อง ขั้นตอนวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ 
      6. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 

7. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
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10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้บาดเจ็บ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การหยุด
หายใจ การช่วยหายใจ การหยุด
ทำงานของหัวใจ และการกระตุ้น
หัวใจภายนอก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  – ตรวจสอบข้อความ ทบทวน
ความเข้าใจ 

– แผนท่ีความคิดเรื่องการหยุด
หายใจ 

  – พิจารณาภาพ อธิบายการ
ช่วยหายใจ  
  – ขั้นตอนวิธีการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกในผู้ใหญ่ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา 
พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
เรื่อง สาเหตุของการหยุดหายใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม 

ตามดุลยพินิจของครู 

 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิตปลอดภัย       เรื่อง  การช่วยฟื้นฟูชีพ (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31102   รายวิชา  สุขศึกษา 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2   เวลา  2  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 
3. สาระสำคัญ 
 การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอกเป็นวิธีการช่วยผู้บาดเจ็บ
หัวใจหยุดเต้นให้สามารถมีชีวิตรอดได้ โดยผู้ช่วยเหลือจะต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และฝึก
ปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ นักเรียนจึงต้องเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับการ
กระตุ้นหัวใจภายนอกอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำความรู้ท่ีได้รับนั้นมาช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หรือนำ
ความรู้นั้นไปศึกษาต่อในระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การช่วยฟื้นคืนชีพ (ต่อ) 
  - หลักการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน : การหยุดหายใจ การช่วยหายใจ 
การหยุดทำงานของหัวใจ และการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับกระตุ้นหัวใจภายนอกได้ (K) 
2. สนใจเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก (A) 
3. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก

ได้ตามคำแนะนำ (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ทบทวนความรู้เรื่องวิธีการกระตุ้นหัวใจภายนอกในผู้ใหญ่ โดยให้นักเรียนฝึกวางมือบนตำแหน่ง      
ท่ีถูกต้องในการกระตุ้นหัวใจภายนอกกับหุ่นแอนนี่ (ถ้าไม่มีหุ่นแอนนี่ให้นักเรียนเขียนอธิบายลงในสมุดบันทึก 
หรือจับคู่กับเพื่อนผลัดกันอธิบายแทน) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจ

สลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม.4–6 แล้วสรุปเป็นแผนท่ีความคิด  
 2. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาท่ีหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
       3. ครูสาธิตการปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก โดยใช้หุ่นแอนนี่ 
(กรณีมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน) และเลือกตัวแทนนักเรียน 1 คนออกมาร่วมสาธิตกับครู (กรณีเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 2 
คน) ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ ดูการสาธิตของครูและซักถามข้อสงสัย 
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 คน ผลัดกันฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอกตามแบบการสาธิตของครูโดยฝึกกับหุ่นแอนนี่ และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานท่ีกำหนดให้ 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้น
หัวใจภายนอกท่ีหน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ได้วิจารณ์และให้คะแนนความถูกต้อง 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำความรู้เรื่อง การช่วยหายใจกับการกระตุ้นหัวใจภายนอกไปแนะนำให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวของตนเองทราบและสามารถปฏิบัติตามได้ 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

1. นักเรียนสรุปเรื่อง การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจภายนอก 
รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  

2. นักเรียนร่วมกันทำแบบทดสอบความรู้หลังการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เพื่อเป็นการประเมิน
ความรู้ 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หุ่นแอนนี่  
     2. ใบกิจกรรมท่ี 55  เรื่อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 
     3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
     4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้หลังการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ชีวิต
ปลอดภัย 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติการกู้ชีวิตด้วยการช่วย
หายใจสลับกับการกระตุ้นหัวใจ
ภายนอก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี 
ความคิดเรื่อง การปฏิบัติการกู้
ชีวิตด้วยการช่วยหายใจสลับกับ
การกระตุ้นหัวใจภายนอก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ 
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนความรู้ 
ควบคู่ความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 

ตามดุลยพินิจของครู 

 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
 

 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักเรียน 

แบบประเมินทักษะ/กระบวนการ ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

11. บันทึกหลังสอน 
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 ผลการสอน 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                             ลงช่ือ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 


