
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 อารมณ์กับสุขภาพ  เรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
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.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 
3. สาระส าคัญ 
 อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหรือกระทบ ซึ่งการถูกกระทบกระเทือน
จิตใจอย่างรุนแรงและการคิดในแง่ลบจะท าให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และถ้าอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ มี
มากเกินไปก็อาจท าให้เกิดความเครียดได้ ซึ่งความเครียดเมื่อเกิดเป็นเวลานาน ๆ ก็จะส่งผลให้มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเสื่อมโทรม ดังนั้นการรู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกวิธีและเหมาะสม จะช่วย
ลดความเครียดและยังส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้อีกด้วย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์และความเครียด 
 2. แนวทางในการจัดกับอารมณ์และความเครียด 
 3. การฝึกบริหารจิต 
 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกต้องได้ (K) 
 2. อธิบายและระบุแนวทางในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 3. อธิบายวิธีการฝึกบริหารจิตอย่างถูกต้องได้ (K) 
 4. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์และความเครียดร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ด้วยสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 5. แสดงการปฏิบัติตนเพื่อการกับอารมณ์และความเครียดอย่างถูกต้องได้ (P) 
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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 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนที่ผ่านมาร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนความรู้ 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คน ออกมาน าเสนอการปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ภาพและตอบค าถาม ตามที่
ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา และให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าว โดยครูให้ความรู้ที่ถูกต้องและค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาตามประเด็นที่ก าหนดภายในเวลาที่ครู

ก าหนดให้ โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ประกอบ 
 กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์และความเครียด 
 กลุ่มท่ี 2 เรื่อง แนวทางในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาสรุปผลการศึกษาค้นคว้าให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้าชั้น

เรียน 
3. ครูแสดงความคิดเห็นต่อการสรุปผลการศึกษาของนักเรียนแต่ละกลุ่มและให้ความรู้ที่ถูกต้องและ

ค าแนะน าเพ่ิมเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การฝึกบริหารจิต โดยใช้ภาพตัวอย่างการฝึกบริหารจิตแต่ละวิธีประกอบพร้อมทั้ง

สาธิตแนวทางการปฏิบัติในแต่ละวิธี โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอน ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกบริหารจิตแต่ละวิธีตามที่ได้ศึกษามาตามเวลา
ที่ครูก าหนด 

3. ครูแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมการฝึกบริหารจิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มและให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
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ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดัง

รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียนแล้วน าเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนต่อไป 

 
ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพตัวอย่างการฝึกบริหารจิต 
 2. ใบกิจกรรม เรื่อง ทบทวนความรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 

- ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับอารมณ์และ
ความเครียด 

- แนวทางในการจัดการ
เก็ บ อ า ร ม ณ์ แ ล ะ
ความเครียด 

- การฝึกบริหารจิต 

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

• ผ่ า น เก ณ ฑ์ เฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมทบทวน
ความรู้ควบคู่ การพัฒ นา
ทักษะกระบวนการคิด 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน  สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

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

แสดงออกของนักเรียน 
• แบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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 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 


