
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา       เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ 
 
3. สาระสำคัญ 
 ทางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี โดยในเบื้องต้นจะเรียนรู้เรื่อง
องค์ประกอบของร่างกาย และระบบห่อหุ้มร่างกาย ซึ่งการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษา
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายย่อมส่งผลไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียนตามมา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
  - องค์ประกอบของร่างกาย 
  - ระบบห่อหุ้มร่างกาย 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายองค์ประกอบของร่างกายได้ (K) 
    2. อธิบายโครงสร้าง หน้าท่ี และการบำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกายได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกายให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี (A) 
4. ดูแลและบำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกายของตนเองให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี (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 

ขั้นเตรียมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาทำความรู้จักกัน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การศึกษาในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเป็นการสำรวจและปรับเปล่ียนทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6–8 คน ร่วมกันศึกษาใบความรู้ท่ีครูแจกให้ ประกอบด้วยใบความรู้ท่ี 1 
สาระและตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ ใบความรู้ ท่ี 2          
การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 3. นักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลท่ีได้จากการศึกษาใบความรู้ โดยครูอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติม  
 

  ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูนำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา แจกให้นักเรียนทุกคนเพื่อทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
        2. ครูเฉลยคำตอบให้นักเรียนทราบและสุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรู้สึกท่ีได้รับ
จากการทำแบบทดสอบ 
 3. ครูนำเสนอแผนผังองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ และให้นักเรียนร่วมกันอธิบายแผนผังภาพตาม
ความเข้าใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูอธิบายเรื่อง องค์ประกอบของร่างกาย และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ วาดแผนผัง
องค์ประกอบของร่างกาย โดยเขียนคำอธิบายและแผนผังความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของร่างกาย            
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ระบบห่อหุ้มร่างกาย ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ไป
ศึกษาจากส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทำผลงานมานำเสนออย่าง
อิสระ เช่น การจัดทำเป็นโปสเตอร์ภาพ แผนผัง หรือข้อความท่ีมีภาพประกอบคำบรรยาย  



3 
 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานผลการศึกษาหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะและอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างของผิวหนัง เล็บ ขนหรือผม โดยใช้ภาพประกอบการอธิบาย รวมท้ังแนวทางการ
บำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกาย   
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับระบบห่อหุ้มร่างกาย และจดบันทึกลงในสมุด
บันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการบำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกายไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง องค์ประกอบของร่างกายและระบบห่อหุ้มร่างกาย รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ท่ี 1 สาระและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2. ใบความรู้ท่ี 2 การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสินผลการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา 
4. แผนผังองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ 
5. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องโครงสร้างของผิวหนัง เล็บ ขนหรือผม 
6.  ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและอินเทอร์เน็ต 
7. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนา

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

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้พื้นฐานหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

- 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ  
องค์ประกอบของร่างกายและ 
ระบบห่อหุ้มร่างกาย 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ใบงานท่ี 1 ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    – การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระและมาตรฐาน   
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   – การประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและเกณฑ์
การตัดสินคุณภาพ 
ตรวจสอบความถูกต้องในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 
   – วาดแผนผังองค์ประกอบของ
ร่างกาย 
   – ระบุหน้าท่ีและเขียนวิธีการ
รักษาระบบห่อหุ้มร่างกาย 
   – วิเคราะห์ข่าวและตอบ
คำถาม 

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 1 เรียนรู้ตัวเรา       เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ 
 
3. สาระสำคัญ 
 ระบบกระดูกเป็นระบบหนึ่งของร่างกายท่ีประกอบไปด้วยกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็นเช่ือม
กระดูก มีหน้าท่ีสำคัญในการเป็นโครงร่างของร่างกาย ช่วยค้ำจุนและรองรับน้ำหนักทำให้ร่างกายทรงรูปร่าง   
อยู่ได้ การบำรุงรักษาระบบกระดูกจะช่วยให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพท่ีดี 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
  - ระบบกระดูก 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสร้าง หน้าท่ี และการบำรุงรักษาระบบกระดูกได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบกระดูกให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี (A) 
3. ดูแลและบำรุงรักษาระบบกระดูกของตนเองใหด้ำรงประสิทธิภาพท่ีดี (P) 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูนำเสนอภาพลักษณะโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ และให้นักเรียนร่วมกันอธิบายภาพตามความ
เข้าใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ระบบกระดูก ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจากส่ือ
การเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทำผลงานมานำเสนออย่างอิสระ เช่น การ
จัดทำเป็นโปสเตอร์ภาพ แผนผัง หรือข้อความท่ีมีภาพประกอบคำบรรยาย  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานผลการศึกษาหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะและอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่องกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็นเช่ือมกระดูก โดยใช้ภาพประกอบการอธิบาย รวมทั้งแนวทาง
การบำรุงรักษาระบบกระดูก  
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับระบบกระดูก และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการบำรุงรักษาระบบกระดูกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ระบบกระดูก รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงใน
สมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพลักษณะโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ 

2. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็นเช่ือมกระดูก 
3. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและอินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนา

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

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

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง การบำรุงรักษา
ระบบกระดูก 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – ระบายสีพร้อมจำแนก
กระดูก 
   – แผนท่ีความคิดการ 
บำรุงรักษาระบบกระดูก 
   - ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายท่ีถูกต้อง 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 1 เรียนรู้ตัวเรา       เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ 
 
3. สาระสำคัญ 
 ระบบกล้ามเนื้อเป็นระบบเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยการหดและขยายตัวของมัดกล้ามเนื้อ
แต่ละครั้งจะส่งผลให้กระดูก ข้อต่อ และเอ็นต่าง ๆ เกิดการเคล่ือนไหวและทำงานได้ กล้ามเนื้อแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ การบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อจะช่วยให้
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพท่ีดี 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (ต่อ) 
  - ระบบกล้ามเนื้อ 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสร้าง หน้าท่ี และการบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อได้ (K) 

2. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี (A) 
3. ดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อของตนเองให้ดำรงประสิทธิภาพท่ีดี (P) 

 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูนำเสนอภาพลักษณะกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ และให้นักเรียนร่วมกันอธิบายภาพตามความ
เข้าใจ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ดังรายละเอียดในหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาจาก
ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทำผลงานมานำเสนออย่างอิสระ เช่น 
การจัดทำเป็นโปสเตอร์ภาพ แผนผัง หรือข้อความท่ีมีภาพประกอบคำบรรยาย  
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานผลการศึกษาหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะและอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่องประเภทของกล้ามเนื้อ การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก โดยใช้ภาพประกอบการอธิบาย 
รวมทั้งแนวทางการบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อ 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และจดบันทึกลงในสมุดบันทึก 
  ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึก     
ลงในสมุดบันทึก  
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพลักษณะโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์ 

2. ภาพประกอบการอธิบายเรื่องประเภทของกล้ามเนื้อ การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก 
3. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและอินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนา

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

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

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการรายงานผล
การศึกษาเรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – วิเคราะห์การทำงานของ
ระบบกล้ามเนื้อ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 4 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา       เรื่อง  การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกำหนดแนวทางในการเลือกรูปแบบการปฏิบัติตนเพื่อ
การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำมาสู่สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา การ
วางแผนดูแลสุขภาพตนเองจึงมีความสำคัญเพราะการวางแผนดูแลสุขภาพจะทำให้เกิดสุขภาพท่ีดี ลดการ
เจ็บป่วย ส่งผลให้ทำงานหรือเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจึงควรเรียนรู้การวางแผนดูแล
สุขภาพตนเองโดยประเมินปัญหาสุขภาพ และวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - ความหมายและความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองได้ (K) 
    2. อธิบายขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (A) 
4. วางแผนดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (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. นักเรียนร่วมกันให้ความหมายคำว่า การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง และร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
 2. ครูแสดงตารางการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (ตารางการวางแผนดูแลสุขภาพของครู) โดยจัดทำ
เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ให้นักเรียนได้พิจารณาและสอบถาม 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาในเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการ
วางแผนดูแลสุขภาพตนเอง และขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน      สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และร่วมกันสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
รายงาน   ผลหน้าช้ันเรียน    

  2. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนเขียนขั้นตอนการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองลงในสมุดบันทึก และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับเพื่อน ๆ  
  ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำความรู้เรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้แก่
สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• นักเรียนสรุปเรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง รวมท้ังรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง
โดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตัวอย่างตารางการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองของครู       

2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนา
พานิช จำกัด 

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

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง ขั้นตอนการ
วางแผนดูแลสุขภาพ 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 5 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา       เรื่อง  การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

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

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นมี 4 ปัจจัยท่ีสำคัญ ได้แก่ พันธุกรรม การ
ทำงานของต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม นักเรียนจึงต้องเรียนรู้และนำความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักในการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง โดยต้องดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โภชนาการ 
การออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมความต้านทานโรค การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด การสร้างทักษะชีวิต และการสร้างเสริมสติปัญญาและการเรียนรู้ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี
และเป็นไปตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 
  - ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
  - แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้ (K) 
    2. อธิบายแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง (A) 
4. วางแผนดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (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 
 • นักเรียนนำผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ  จากท่ีได้มอบหมายในคาบ
เรียนท่ีผ่านมา มารายงานผลหน้าช้ันเรียน 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 และ
ร่วมกันสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน    
   2. นักเรียนอ่านเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เติมแผนผังแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเขียนแผนผังแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ เช่น การ
สร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ม.4–6 

  3. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
 • นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ตอบคำถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

- นักเรียนนำความรู้เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำ
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
 1. นักเรียนสรุปเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องโดยจดบันทึกลงในสมุดบันทึก  
 2. นักเรียนร่วมกันทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เพื่อเป็นการประเมินความรู้ 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนา

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

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ทดสอบความรู้หลังการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
เรียนรู้ตัวเรา 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้ตัวเรา 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุน่ และ
แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง    

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

   – เติมแผนผังแนวทางการ   
สร้างเสริมสุขภาพ 
   – ตอบคำถามปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
  – สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – ทบทวนความรู้ ควบคู่ ความ
เข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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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 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว      เรื่อง อิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
และการดำเนินชีวิต 
 
3. สาระสำคัญ 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมของมนุษย์มีปัจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญมาจาก
ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมจะเป็นท่ียอมรับของสังคม 
และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 อิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 
  - ความหมายและความสำคัญของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ 
  - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศได้ (K) 
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ และ

การดำเนินชีวิตได้ (K) 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม (A) 
4. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสม (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. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ท่ีผ่านมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ 

3. ครูนำคำถามในกิจกรรม ลองคิด ลองตอบ ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ พลศึกษา 
1 ม.4–6 มาเป็นคำถามเพื่อใช้ทบทวนความรู้และความคิดเห็นของนักเรียน ดังนี้ 

– ปัญหาการทำแท้งและการทอดท้ิงทารกมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้                 
1. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ 

 2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต 
 3. ครูนำวีดิทัศน์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นให้นักเรียนดู      
เพื่อเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์   
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากส่ือวีดิทัศน์ลงในสมุดรายงาน 
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น แล้วปฏิบัติกิจกรรมโต้วาทีในญัตติ     

ท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการจัดกิจกรรมการโต้วาที ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย 

ความสำคัญของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ และเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศในการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ โดยครูคอยให้คำแนะนำความรู้เพิ่มเติม 

4. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม เขียนเรียงความตามความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศต่อการ
แสดงออกทางสังคมของวัยรุ่น 

5. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม สัมภาษณ์และเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศ 
  



29 
 

ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
1. นักเรียนนำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปแนะนำให้กับสมาชิกภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชนให้มี

พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
2. นักเรียนท้ังช้ันเรียนร่วมกันจัดทำโครงงานการสำรวจเรื่อง  บทบาทสำคัญของครอบครัวต่อ

พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ 

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ ปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้
นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือวีดิทัศน์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
2. ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 
3. ใบกิจกรรมท่ี 12 เรื่อง เขียนเรียงความตามความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศต่อการแสดงออกทาง

สังคมของวัยรุ่น 
4. ใบกิจกรรมท่ี 13 เรื่อง สัมภาษณ์และเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศ 
5. ใบกิจกรรมท่ี 14 เรื่อง วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านครอบครัวท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศและ

การดำเนินชีวิตของวัยรุ่น 
6. ใบกิจกรรมท่ี 15 เรื่อง เขียนผังก้างปลาระบุถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

ของวัยรุ่นท่ีเกิดจากปัจจัยทางด้านเพื่อน 
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 2 ชีวิตและครอบครัว 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

- 

ซักถามความรู้เกี่ยวกับข้อตกลง
ในการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับ  
  – ความหมายและความสำคัญ
ของวัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ 
  – ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการ
ดำเนินชีวิต 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น และแนวทางการดูแล
สุขภาพตนเอง    

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ข้ึนไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  – เขียนเรียงความตามความ
เข้าใจเรื่องพฤติกรรมทางเพศต่อ
การแสดงออกทางสังคมของ
วัยรุ่น 
  – สัมภาษณ์และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางเพศ 
  – วิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
ครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการ
ดำเนินชีวิตของวัยรุ่น 
  – เขียนผังก้างปลาระบุถึง 
ผลกระทบต่อพฤติกรรมทาง เพศ
และการดำเนินชีวิตของ วัยรุ่นท่ี
เกิดจากปัจจัยทางด้านเพื่อน 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา  

      เรื่องเพศและครอบครัว 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 

การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่นในสังคม จะทำให้เกิดมิตรภาพท่ีดี
ระหว่างกัน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความยอมรับ ความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี และความ
ร่วมมือในกลุ่ม เพื่อนและบุคคลรอบข้าง ดังนั้นการสร้างเสริมจึงเป็นส่ิงท่ีนักเรียนควรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
เพื่อจะได้เกิดความสำเร็จและความสุขในการดำเนินชีวิต 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  

ทักษะการสร้างเสริมสัมพันธภาพ 
  - ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ 
  - หลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพอย่างถูกต้องได้ (K) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสัมพันธภาพท่ีดี (A) 
3. แสดงพฤติกรรมในการสร้างเสริมสัมพันธภาพหรือมิตรภาพท่ีดีกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (P) 
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6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มวีินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน     

ท่ี  ผ่านมา 
2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งของวัยรุ่นท่ีมีการนำเสนอผ่านส่ือในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 
3. ครูถามคำถามนำนักเรียนดังนี้ 

1) สัมพันธภาพมีความหมายอย่างไร (ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล อันจะทำให้เกิดความรัก  
ความนับถือ และความร่วมมือ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข) 

2) การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นควรเริ่มต้นอย่างไร(ควรเริ่มต้นท่ีตัวเราเอง โดยจะต้อง
รู้จักปรับปรุงตนเองก่อน) 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตามประเด็นท่ีครูกำหนดให้ โดยใช้เวลาท่ีครูกำหนด 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาเรื่อง การสร้างเสริมสัมพันธภาพมีความสำคัญต่อคนเราอย่างไร 
กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเรื่องการสร้างเสริมสัมพันธภาพมีหลักในการปฏิบัติอย่างไร 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์   
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายผลการศึกษาค้นคว้าหน้าช้ันเรียน โดยครูให้ความรู้เกี่ยวกับ

รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

- นักเรียนนำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปแนะนำให้กับสมาชิกภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชนให้มี
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพและหลักการสร้าง

เสริมสัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้
โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมท่ี 16 เรื่อง การเขียนผังมโนทัศน์ในเรื่องหลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 
3. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ความหมายและ
ความสำคัญของสัมพันธภาพ 
     - หลักการสร้างเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมใบกิจกรรม 
- การเขียนผังมโนทัศน์ในเรื่อง
หลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ี
ดีของบุคคล 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา  

      เรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 

การได้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพอบอุ่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งท่ีคนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะ 
ปรารถนา และเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 

ทักษะการสร้างเสริมสัมพันธภาพ (ต่อ) 
  - การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง (K) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว (A)  
3. แสดงทักษะกระบวนการในการปรับตัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลในครอบครัว (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. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ท่ี  ผ่านมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ  การสร้างเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้                 
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 
2. ครูเตรียมข่าวที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดภายในครอบครัว  4–5 ข่าว เพื่อให้นักเรียน

วิเคราะห์สถานการณ์และแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์   
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4–5 กลุ่ม ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1) ข่าวนำเสนอเกี่ยวกับอะไร 
2) สถานการณ์เป็นเช่นไร 
3) สาเหตุท่ีเกิดมาจากอะไร 
4) วิธีการแก้ไขสถานการณ์ทำอย่างไร 
5) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาควรทำอย่างไร 

2. แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ตามข่าวท่ีได้รับ พร้อมท้ังแสดงวิธีการ
แก้ไขปัญหา และวิธีการป้องกันปัญหา 

ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
 1. นักเรียนเล่นเกมเช่ือมสัมพันธภาพ  

วิธีการปฏิบัติ แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4–5 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองคิดคำท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพให้มากท่ีสุด เพื่อนำไปแลกเชือกกับครู 1 คำสามารถแลกเชือกได้ 1 เส้น เมื่อแลกเชือก
มาแล้วให้ช่วยกันผูกเชือกแต่ละเส้นเข้าด้วยกัน ตามเวลาท่ีกำหนด หมดเวลาตรวจความยาวของเชือก กลุ่มใดมี
ความยาวของเชือกท่ีต่อมากท่ีสุด กลุ่มนั้นชนะ  
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2. นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลรอบ ๆ ข้างได้อย่าง
เหมาะสม 

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
 • ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ความหมายและความสำคัญของสัมพันธภาพ หลักการสร้างเสริม

สัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขป
ในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ข่าวสถานการณ์ความขัดแย้ง ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว 4–5 ข่าว 
2. เชือกยาวเส้นละ 20 เซนติเมตร  
3. ใบกิจกรรมท่ี 17   เรื่อง สังเกตสัมพันธภาพภายในครอบครัวของตนเอง 
4. ใบกิจกรรมท่ี 18 เรื่อง  การวางแผนเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว 
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 
     - แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลใน
ครอบครัว 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
    - สังเกตสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวของตนเอง 
    - การวางแผนเพื่อสร้างเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 9 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา  

               เรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 

เพื่อนมีความจำเป็นต่อคนเรา เพราะเราไม่สามารถอยู่อย่างโดดเด่ียวเพียงลำพังได้ โดยเฉพาะวัยรุ่นจะให้
ความสำคัญกับเพื่อนเป็นอย่างมาก การได้อยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกันจะทำให้วัยรุ่นมีผู้ท่ีคอยร่วมทุกข์ร่วมสุข ปรับ
ทุกข์ เพราะต่างก็มีปัญหาคล้ายกัน ดังนั้น วัยรุ่นจึงมีความปรารถนาท่ีจะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน เพราะจะนำมา
ซึ่งการยอมรับนับถือ ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้การมีสัมพันธภาพอันดีกับ
บุคคลอื่นในสังคมจะทำให้เราเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับนับถือความพอใจรักใคร่ ความร่วมมือท่ีดี และอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 

ทักษะการสร้างเสริมสัมพันธภาพ (ต่อ) 
  - การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน 
  - การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลท่ัวไป 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกแนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนและกับบุคคลท่ัวไปได้อย่างถูกต้อง (K) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนและบุคคลท่ัวไป (A)  
3. มีทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับกับเพื่อนและบุคคลท่ัวไปและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่าง

เหมาะสม (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. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน    
ท่ีผ่านมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน  

3. ครูแสดงภาพครอบครัวท่ีอบอุ่น และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นท่ีมีความสดใส แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพท้ัง 2 ภาพนี้ถึงเรื่องความสำคัญของสัมพันธภาพ 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้                 
• นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตามประเด็นท่ีกำหนดดังรายละเอียดในรายวิชา

พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6   โดยใช้เวลาท่ีครูกำหนด 
  กลุ่มท่ี 1 การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน 
  กลุ่มท่ี 2 การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลท่ัวไป 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์   
• นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลตามประเด็นท่ีกำหนดหน้าช้ันเรียนโดยให้

เพื่อนร่วมชั้นปฏิบัติตามลำดับ  
ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

1. นักเรียนนำแนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน ไปแนะนำให้สมาชิกภายในครอบครัว      
ได้ทราบถึงแนวทางในการสร้างเสริมสัมพันธภาพ  
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2. นักเรียนนำแนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนไปปฏิบัติเมื่อต้องเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อ
จะได้สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน ก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่อง การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับ

บุคคลท่ัวไป และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพครอบครัวที่อบอุ่น และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นท่ีมีความสดใส 
2. ใบกิจกรรมท่ี 19 เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน 
3. ใบกิจกรรมท่ี 20 เรื่อง สัมภาษณ์และสรุปเรื่องหลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีของบุคคล 
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 เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพกับเพื่อน 
    - แนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลท่ัวไป 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
สร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน 
ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
      - สัมภาษณ์และสรุปเรื่อง
หลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพ 
ท่ีดีของบุคคล 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 
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 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหา  

              เรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 

วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมี การยอมรับ
ค่านิยมใหม่ ๆ เข้ามาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมถึง เจตคติในเรื่อง
เพศของวัยรุ่นยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาทางเพศในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านั้น ยัง
ส่งผลเสียต่อท้ังครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกด้วย 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว (ต่อ) 

- ทักษะในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการและแนวทางการใช้ทักษะในการป้องกัน  และแก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการมี

เพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องได้ (K) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการใช้ทักษะในการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการ   

มี     เพศสัมพันธ์ (A)  
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3. นำแนวทางการใช้ทักษะในการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไปปฏิบัติ    
ได้อย่างเหมาะสม (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. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน     
ท่ีผ่านมา 
 2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างเสริม
สัมพันธภาพกับบุคคลท่ัวไป 

3. ครูถามคำถามนักเรียนเรื่อง ทักษะในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
ดังนี้ 

1) นักเรียนคิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบอย่างไร 
2) นักเรียนคิดว่าเราสามารถหาทางหลีกเล่ียงสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้าง 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้                 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์

เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ดังรายละเอียดในรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม. 4–6  โดยใช้เวลา
ท่ีครูกำหนด  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดบทละครเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพื่อแสดงบทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์   
• นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เส่ียง

ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหน้าช้ันเรียน พร้อมท้ังแสดงบทบาทสมมุติ 
ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำแนวทางการใช้ทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่อง ทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ข่าวหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 

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

จำกัด 
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ทักษะในการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - การแสดงบทบาทสมมุติ
การใช้ทักษะการปฏิเสธ การคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
จากสถานการณ์เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 เกณฑ์การวัดและประเมนิผล 
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 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว    เรื่อง ความขัดแย้งในวัยรุ่น 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/3 เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และ
ครอบครัว 
 
3. สาระสำคัญ 

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของความขัดแย้ง  ระดับของความ
ขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ตลอดจนผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักต่อปัญหา และหลีกเล่ียงต่อการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังช่วยให้เผชิญ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

4. สาระการเรยีนรู้ 
 ความขัดแย้งในวัยรุ่น 

- ความหมายและประเภทของความขัดแย้ง 
  - สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 
  - ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง 
  - แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง   ตลอดจนผลกระทบ และ
แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง (K) 

2. ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาความขัดแย้ง (A) 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (A) 
4. แสดงออกถึงการมีทักษะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (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. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเพื่อทบทวนความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในคาบเรียน    

ท่ีผ่านมา 
2. นักเรียนอาสาสมัคร 3–5 คน ออกมานำเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ความขัดแย้งในวัยรุ่น 
3. ครูนำเสนอภาพความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่น แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

1) จากภาพเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์อะไร 
2) นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์จากภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร 
3) นักเรียนคิดว่าวัยรุ่นในภาพปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ แล้วมีวิธีการแก้ไขหรือป้องกันอย่างไร 

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายเรื่อง ความขัดแย้งในวัยรุ่น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 
2. เชิญวิทยากร (นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าท่ีตำรวจ หรือพนักงานควบคุมความประพฤติ) มาบรรยาย

ในเรื่อง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนในสภาพสังคมปัจจุบัน 
3. นมัสการพระมาเทศนาเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง 

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 4–5 คน ร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้กับวิทยากรและพระอาจารย์ 
2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มผลัดกันออกมานำเสนอส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง 
3. นักเรียนนำส่ิงท่ีได้รับจากวิทยาการและพระไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และแนะนำให้สมาชิก

ภายในครอบครัวและภายในชุมชนได้ปฏิบัติตาม 
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ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
1. ครูสรุปส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ 
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และผลท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรม แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปในสมุดบันทึก 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 
4. นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้หลังการเรียนรู้ ในหน่วยท่ี 2 ร่วมกัน เพื่อเป็นการประเมิน            

พื้นฐานความรู้ 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. วิทยากรและพระบรรยายเรื่อง ความขัดแย้งในวัยรุ่น 
2. ใบกิจกรรมท่ี 21 เรื่อง วิเคราะห์ข่าวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
3. ใบกิจกรรมท่ี 22 เรื่อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้ง 
4. ใบกิจกรรมท่ี 23 เรื่อง ทบทวนความรู้ ควบคู่ความเข้าใจ 
5. แบบทดสอบความรู้หลังเรียน หน่วยที่ 2  
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 
ทดสอบความรู้หลังการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชีวิตและ
ครอบครัว 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ 
     - ความหมายและประเภท
ของความขัดแย้ง 
     - สาเหตุของความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชน 
      - ผลกระทบท่ีเกิดจากความ
ขัดแย้ง 
     - แนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 
 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - วิเคราะห์ข่าวเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข 
       - วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิด
จากความขัดแย้ง 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - ทบทวนความรู้ ควบคู่   
     ความเข้าใจ 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 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 12 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ    เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน 

ม 4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
 
3. สาระสำคัญ 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี อาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน 
รวมท้ังมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกในชุมชน  
 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนสามารถควบคุมปัจจัยท่ีเป็น
ตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพท่ีดี  
 การป้องกันโรค หมายถึง การกระทำหรืองดกระทำบางส่ิงบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือ
เป็นโรค และการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำในกรณีท่ีหายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว ชุมชนจะมีสุขภาพ
ดีได้เกิดจากการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพราะการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมี
ความสำคัญต่อสุขภาพ และการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ของบุคคล ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ  
 โรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชน หมายถึง โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อท่ีพบได้บ่อยในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชน 
 หลักการป้องกันโรค แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) การป้องกันโรคล่วงหน้า 2) การป้องกันโรคใน
ระยะท่ีโรคเกิดขึ้นแล้ว และ 3) การป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรค 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

- ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
  - ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
  - โรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรค 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนได้ (K) 
2. อธิบายโรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรคในชุมชนได้ (K) 
3. เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน (A) 
4. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนของตนเอง (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. ครูนำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ แจกให้นักเรียนทุกคนเพื่อทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
 2. ครูเฉลยคำตอบให้นักเรียนทราบและสุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมาแสดงความรู้สึกท่ีได้รับ
จากการทำแบบทดสอบ 
       3. ครูสุ่มถามคำถามนักเรียน 2–3 คน เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ 
  – ชุมชนของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร 
  – นักเรียนคิดว่ามีส่ิงใดท่ีดีและไม่ดีท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของนักเรียนบ้าง 
  – นักเรียนรักชุมชนของตนเองหรือไม่ อย่างไร 
  – นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไร 
 (เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การเล่าเรื่องชุมชนของตนเองเป็นเวลา 5 นาที) 
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ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาเรื่อง ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค และความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน ดังรายละเอียดใน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  1 ม.4–6 และร่วมกันสรุปโดยสร้างเป็นแผนท่ีความคิด 
แล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานผลหน้าช้ันเรียน    

2. ครูให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม 
3. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

โดยวิเคราะห์และเติมลงในแผนผังท่ีกำหนด ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ    
พลศึกษา 1 ม.4–6  

4. นักเรียนอ่านเรื่อง โรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา  1 ม.4–6 และสรุปลงในสมุดบันทึก 

5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยใช้ผังก้างปลาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การเกิดโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและ
พลศึกษา  1 ม.4–6  
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามในประเด็นท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 
– ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

  – ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
  – โรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรค 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• มอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อง โรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองเพิ่มเติมแล้ว
จัดทำเป็นรายงาน โดยนำเสนอในคาบเรียนต่อไป 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน และโรคท่ีเป็นปัญหาในชุมชนและหลักการ
ป้องกันโรค 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและอินเทอร์เน็ต 
2. ใบกิจกรรมท่ี 23 เรื่อง ความสำคัญของการสร้าง เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
3. ใบกิจกรรมท่ี 24 เรื่อง โรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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 
ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
 ใส่ใจสุขภาพ 

แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

- 

ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและความสำคัญของ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี
ความคิดสรุปความหมายของ 
ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรค และ
ความสำคัญของการสร้างเสริม 
สุขภาพและการป้องกันโรคใน 
ชุมชน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - ความสำคัญของการสร้าง 
  เสริมสุขภาพและการป้องกัน  
  โรคในชุมชน 
       - โรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 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 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

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

                        (นางอริสา  สินธุ) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

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

 
 

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

                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
  



65 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ   เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน 

ม 4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
 
3. สาระสำคัญ 
 แนวร่วมหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน ทำให้เกิด
เป็นชุมชนท่ีมีสุขภาพดี แต่การจะเกิดแนวร่วมได้นั้นทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมท่ีสำคัญ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการกำหนดปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการสุขภาพ การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาผลประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งนักเรียนในฐานะท่ีเป็นวัยรุ่น
สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนของตนเอง
ได้ ดังตัวอย่างโครงการสุขภาพ เช่น โครงการบีบอย กิจกรรมทางเลือกใหม่สำหรับเยาวชน โครงการขยับกาย
สบายชีวี และโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

- แนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  - ตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคท่ีเกิดจากความรับผิดชอบ 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายกลวิธีการสร้างแนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้ (K) 
2. เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน (A) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนของตนเอง (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. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ให้ออกมานำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง โรคท่ีเป็นปัญหา
สุขภาพในชุมชนของตนเองจากท่ีได้มอบหมายในคาบการเรียนท่ีผ่านมา 
 2. นักเรียนร่วมกันนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน จากท่ีได้มอบหมายในกิจกรรม
เสนอแนะในคาบการเรียนท่ีผ่านมา 

 
ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ระดมสมองอภิปรายเรื่อง แนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 
1  ม.4–6  

2. บันทึกผลการอภิปราย และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ แนวร่วมสุขภาพในชุมชน โดยเขียน
กลวิธีการสร้างแนวร่วมในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนของตนเอง ดังรายละเอียด
ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ม.4–6  

3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทำกิจกรรมท่ีหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะพร้อมท้ัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

1. นักเรียนสร้างแผนท่ีความคิดสรุปความรู้เรื่อง แนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค 

2. นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง ตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก
ความรับผิดชอบของคนในชุมชน โดยให้ศึกษาจากส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนหรืออินเทอร์เน็ต 
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   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
• นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม การดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน โดยศึกษาลักษณะการดำรงชีวิตและ

การดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนของตนเอง ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6  

   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง แนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

และตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคท่ีเกิดจากความรับผิดชอบของคนในชุมชน 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและอินเทอร์เน็ต 
2. ใบกิจกรรมท่ี 25 เรื่อง แนวร่วมสุขภาพในชุมชน 
3. ใบกิจกรรมท่ี 26 เรื่อง การดูแลสุขภาพในชุมชน 
4. ใบกิจกรรมท่ี 27 เรื่อง โครงงานการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
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
แนวร่วมของคนในชุมชนเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค และตัวอย่าง
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคท่ีเกิดจากความ
รับผิดชอบของคนในชุมชน 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง   
อภิปรายเรื่อง แนวร่วมของคน 
ในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี 
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง แนว 
ร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้าง 
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ 
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
      - การดูแลสุขภาพของบุคคล  
   ในชุมชน 
       - โครงงานการสร้างเสริม 
   สุขภาพและการป้องกันโรคใน 
   ชุมชน 

ใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะรายวิชา
พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1     
ม.4–6 

 
 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 14 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง ส่ือโฆษณากับการบริโภค 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ   
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค 
 
3. สาระสำคัญ 
 ส่ือโฆษณา หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีผู้ประกอบธุรกิจใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เสนอขาย
สินค้า หรือให้บริการต่อผู้บริโภค และเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการแข่งขันทางการค้ า        
ส่ือโฆษณาแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) การโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2) การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์   
3) การโฆษณานอกสถานท่ี ป้ายโฆษณาและส่ือเคล่ือนท่ี 4) การโฆษณาโดยใช้จดหมายตรง 5) การโฆษณาโดย
ใช้สมุดโทรศัพท์ และ 6) การโฆษณาโดยการจัดแสดงสินค้า ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้บริโภค โดยสร้างความ
เข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการ สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ สร้างความภูมิใจในสินค้าและ
บริการ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจท่ีจะซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้และเข้าใจ    
ในส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคท้ังนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากผู้ประกอบธุรกิจท่ีเอาเปรียบผู้บริโภค 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ส่ือโฆษณากับการบริโภค 

- ความหมายและประเภทของส่ือโฆษณา 
  - อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อผู้บริโภค 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของส่ือโฆษณาได้ (K) 
 2. อธิบายอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อผู้บริโภคได้ (K) 



72 
 

3. เห็นความสำคัญของอิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อผู้บริโภค (A) 
4. มีทักษะในการส่ือสารเพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของส่ือโฆษณา  และ

อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อผู้บริโภคให้แก่ผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว (P) 
 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการส่ือสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน 
 • ครูนำตัวอย่างภาพโปสเตอร์โฆษณาสินค้าหรือบริการจากส่ือส่ิงพิมพ์ ต่าง ๆ มาให้นักเรียน            
ได้พิจารณาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 
 – จุดเด่นของส่ือโฆษณา 
 – ความชอบและไม่ชอบในส่ือโฆษณา 
 – ความน่าสนใจและเร้าความสนใจในการตัดสินใจซื้อ 
 (ครูอาจต้ังประเด็นการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนศึกษาและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของส่ือโฆษณา โดยเขียนลงใน
สมุดบันทึก โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ระดมสมองอภิปรายเรื่อง อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่อผู้บริโภค 
โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทำกิจกรรมท่ีหน้าช้ันเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะพร้อมท้ัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพิ่มเติม 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม จัดโต้วาทีในหัวข้อเรื่อง “สินค้าท่ีมีส่ือโฆษณาดีกว่าสินค้าท่ีผู้ใช้
บอกต่อ ๆ กัน” 
   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้

• นักเรียนนำความรู้เรื่อง ความหมายและประเภทของส่ือโฆษณา และอิทธิพลของส่ือโฆษณา        
ต่อผู้บริโภคไปแนะนำให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
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   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง ความหมายและประเภทของส่ือโฆษณา และอิทธิพลของส่ือโฆษณา

ต่อผู้บริโภค และช่วยกันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือโฆษณาและการบริโภค 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. ตัวอย่างภาพโปสเตอร์โฆษณาสินค้าหรือบริการจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
      2. ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน หรือห้องสมดุชุมชน 
      3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 
     4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
จำกัด 

 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ซักถามและสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายและประเภทของส่ือ
โฆษณา และอิทธิพลของส่ือ
โฆษณาต่อผู้บริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง 
อภิปรายเรื่อง อิทธิพลของส่ือ 
โฆษณาต่อผู้บริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการจัดทำรายงาน และ
การนำเสนอข้อมูลเรื่อง อิทธิพล
ของส่ือโฆษณาต่อ ผู้บริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

 

 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 15 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใส่ใจสุขภาพ     เรื่อง ส่ือโฆษณากับการบริโภค (ต่อ) 
รหัสวิชา  พ 31101   รายวิชา  สุขศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1   เวลา  1  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 ม 4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค 
 
3. สาระสำคัญ 
 การได้รับสินค้าและบริการท่ีปลอดภัยและเป็นธรรม ผู้บริโภคจะต้องรู้หลักการพิจารณาส่ือโฆษณา  
เพื่อการบริโภค โดยข้อความโฆษณาจะต้องมีลักษณะสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณา พ.ศ.2522 มาตรา 22 ได้แก่ ข้อความต้องไม่เป็นเท็จและเกินความเป็นจริง ข้อความ
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ข้อความต้องไม่สนับสนุนให้มีการกระทำผิด
กฎหมาย หรือเกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน และต้องระบุข้อความให้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการพิจารณาส่ือโฆษณา และวิเคราะห์และประเมินส่ือ
โฆษณาท่ีดีและไม่ดี ท้ังนี้เพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ส่ือโฆษณากับการบริโภค 

- หลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค 
  - การวิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภคได้ (K) 
 2. วิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภคได้ (K) 

3. เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภคท่ีถูกต้อง (A) 
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4. มีทักษะในการส่ือสารเพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับหลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการเลือก บริโภค 
และการวิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาแก่ผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว (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. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ความเข้าใจจากการเรียนในคาบท่ีผ่านมา โดยตอบคำถามต่อไปนี้ 
  – ส่ือโฆษณาหมายถึงอะไร และแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท 
  – ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างไร 
 2. สุ่มตัวแทนนักเรียน 2–3 คน ออกมานำเสนอตัวอย่างการสำรวจและรวบรวมข้อความจากส่ือ
โฆษณาสินค้าและบริการจากส่ือต่าง ๆ จากท่ีได้มอบหมายในกิจกรรมเสนอแนะของคาบเรียนท่ีผ่านมา 
   ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่อง หลักการพิจารณาส่ือโฆษณา
เพื่อการเลือกบริโภค โดยศึกษารายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6  

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สรุปความเข้าใจด้วยแผนท่ีความคิด โดยเขียนแผนท่ีความคิดสรุปความ
เข้าใจเรื่องหลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการบริโภค ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน         
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 

3. ครูอธิบายการวิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาจากตัวอย่างข้อความโฆษณา 2–3 ตัวอย่างจากท่ี
นักเรียนได้เตรียมมา โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สำรวจส่ือโฆษณาสินค้าและบริการ  โดยนำข้อความจากส่ือ
โฆษณาสินค้าและบริการชนิดต่าง ๆ ท่ีสำรวจและรวบรวมมาวิเคราะห์ว่าเป็นโฆษณาท่ีดีหรือไม่ดีอย่างไร      
ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4–6 
   ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 

• นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห์ข้อความส่ือโฆษณาจากการปฏิบัติกิจกรรม สำรวจ
ส่ือโฆษณาสินค้าและบริการ ท่ีได้ปฏิบัติผ่านมา 
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   ขั้นที่ 4: การนำไปใช ้
• นักเรียนนำความรู้เรื่อง หลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค การวิเคราะห์และประเมิน

ส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภคไปแนะนำให้แก่สมาชิกในครอบครัวตนเอง 
   ขั้นที่ 5: สรุปความรู้ 

• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง หลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค และการ
วิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณาเพื่อการเลือกบริโภค 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. ตัวอย่างข้อความจากส่ือโฆษณาสินค้าและบริการชนิดต่าง ๆ 
      2. ใบกิจกรรมท่ี 28 เรื่อง สรุปความเข้าใจด้วยแผนท่ีความคิด 
      3. ใบกิจกรรมท่ี 29 เรื่อง สำรวจส่ือโฆษณาสินค้าและบริการ 
      4. ใบกิจกรรมท่ี 30 เรื่อง ทดลองออกแบบส่ือโฆษณาท่ีดีต่อผู้บริโภคด้วยตนเอง 
      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
หลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเพื่อ
การเลือกบริโภค และการ
วิเคราะห์และประเมินส่ือโฆษณา
เพื่อการเลือกบริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการระดมสมอง 
อภิปรายเรื่อง หลักการ พิจารณา
ส่ือโฆษณาเพื่อการ เลือกบริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบการสร้างแผนท่ี 
ความคิดสรุปความรู้เรื่อง 
หลักการพิจารณาส่ือโฆษณา เพื่อ
การบริโภค 

แบบประเมินผลการนำเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การแสดง
ความคิดเห็น/การสร้างแผนท่ี
ความคิด 

ผ่านเกณฑ์เฉล่ียระดับคุณภาพ  
4 ขึ้นไป 

ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
   – สรุปความเข้าใจด้วยแผนท่ี
ความคิด 

รูปแบบของกิจกรรมตามท่ีระบุใน
ใบกิจกรรม*/แบบฝึกทักษะ 
รายวิชา พื้นฐานสุขศึกษาและพล
ศึกษา 1 ม.4–6 

ตามดุลยพินิจของครู 
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วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
   – สำรวจส่ือโฆษณาสินค้า และ
บริการ 
   – ทดลองออกแบบส่ือโฆษณา
ท่ีดีต่อผู้บริโภคด้วยตนเอง 

 
 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 
 


