
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1 สารเสพติด  เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
รหัสวิชา  พ 22102   รายวิชา  สุขศึกษา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560  เวลา  2  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารย์อริสา  สินธุ   
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด 
และความรุนแรง 
 
2. ตัวชี้วัด 
 มฐ พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
 มฐ พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่
อันตราย 
 
3. สาระส าคัญ 
 พฤติกรรมเสี่ยงเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะกระท าสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัย และ
หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ การเข้าใจถึงแนวทางในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่
เกิดข้ึนจะช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
 2. แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงและ
แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงอย่างถูกต้องได้ (K) 
 2. ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง (A) 
 3. แสดงทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงของตนเองและผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง
ได้ (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. ครูให้นักเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงออกมา
เล่าประสบการณ์ดังกล่าวให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ดังรายละเอียดในหนังสือ

เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอ่านข้อความและแสดงความ

คิดเห็น ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 ในเวลาที่ครูก าหนด 
2. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันออกมาอ่านข้อความที่เขียนในแบบบันทึกจากการปฏิบัติ

กิจกรรมให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส ารวจและวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงนอกเวลาเรียน โดยน ามาเสนอในคาบเรียนต่อไป   
ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

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

- ความหมายของค าท่ี
เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

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

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมอ่าน
ข้อความและแสดงความ
คิดเห็น 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

 
 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 
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11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ................................................................................................................ ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ........................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

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

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

 
 
 

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

 
 

                             ลงชื่อ ................................................... 
                        (.................................................) 

                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


