
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 อารมณ์กับสุขภาพ  เรื่อง ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
รหัสวิชา  พ 22102   รายวิชา  สุขศึกษา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 4.1 ม.2/4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 มฐ พ 4.1 ม.2/5  อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 
3. สาระส าคัญ 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
โดยเฉพาะภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพ หากด้านใดด้านหนึ่งมีความบกพร่องย่อมจะก่อให้เกิดสภาวะที่
ผิดปกติขึ้น สุขภาพที่ดีของคนเราจึงหมายถึง การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีภาวะที่สมดุล และเป็นสิ่งที่
ทุกคนปรารถนา ดังนั้นผู้ที่มีสุขภาพที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตเป็นปกติสมกับวัย 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการ มีจิตใจเป็นปกติ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์ที่มั่นคงและสามารถ
ปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสุขภาพดังที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นได้ หากเราได้ศึกษาท าความเข้าใจ
และน าแนวทางในการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นสุขนิสัยใน
ตนเอง 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 1. ความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 2. ความส าคัญของภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 3. การประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่าง
ถูกต้องได้ (K) 
 2. อธิบายและระบุแนวทางการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 4. ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างถูกต้องได้ (A) 
 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ตามท่ีได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา 
 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในหัวข้อ ความหมายของค าที่

เกี่ยวข้องและความส าคัญของภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยยกตัวอย่างประกอบ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาเขียนลักษณะของผู้ที่มีภาวะ
สุขภาพกายที่ดีและลักษณะของผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจดบันทึกผลการปฏิบัติลงใน
สมุด 

3. ครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้ในหัวข้อการ
ประเมินสุขภาพกายที่ดี ภาพแสดงบุคคลที่มีภาวะสุขภาพกายที่ไม่ดี ภาพแสดงบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี 
ภาพแสดงบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดี ประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
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ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรุปความรู้ลงในกรอบที่ก าหนดให้ ดังรายละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมสรุปความรู้ลงในกรอบที่ก าหนดให้โดยครูและ

เพ่ือนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว 
 

ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ภาพและตอบค าถาม ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียน แล้วน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียน
ต่อไป 

 

ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ตัวเรา 
 2. ภาพแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิง 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 

10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 
- ความหมายและความส าคัญ

ของภาวะความสมดุล
ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

- การประเมินสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

• แบบประเมินผลการน าเสนอ
ข้อมูล/การอภิปราย/การ
แสดงความคิดเห็น/การสร้าง
แผนที่ความคิด 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมสรุป
ความรู้ลงในกรอบที่
ก าหนดให้ 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์
ภาพและตอบค าถาม 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและ      
พลศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 
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 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• สังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินทักษะ

กระบวนการ 
• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ

คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................... .................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

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

                        (.................................................) 
                           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 
                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


