
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.2 ทักษะชีวิต  เรื่อง ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน 
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.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่
อันตราย 
 
3. สาระส าคัญ 
 ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันเป็นความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ไขและการปรับตัวเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากสถานการณ์ที่บุคคลก าลังเผชิญกับอุบัติเหตุหรือปัญหาต่าง 
ๆ ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ระดับความรุนแรงลดลงหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ท่ีคับขัน 
 1. ความหมายของค าที่เก่ียวข้อง 
 2. แนวทางการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยอันตรายและสถานการณ์ที่
คับขัน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับ
ขันอย่างถูกต้องได้ (K) 
 2. อธิบายและระบุแนวทางในการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาภัยอันตราย
และสถานการณ์ที่คับขันอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
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 3. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตในการป้องกันอันตรายและสถานการณ์ที่คับ
ขันร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 4. แสดงทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ท่ีคับขันอย่างถูกต้องได้ (P) 
 
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 3-4 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการส ารวจและวิเคราะห์ข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา โดยครู
คอยให้ค าแนะน าและชี้แจงถึงวิธีการและค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบ 
 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครยูกตัวอย่างข่าวหรือเหตุการณ์เก่ียวกับทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับ

ขัน แล้วให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันออกมาเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็นให้เพ่ือนฟังเพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 

2. ครูให้ความรู้เรื่อง ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน ในหัวข้อ
ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องและแนวทางการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัย
อันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน โดยใช้ภาพข่าวหรือเหตุการณ์ภัยอันตรายและสถานการณ์ท่ีคับขัน และภาพ
จ าลองแนวทางการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน
ประกอบการอธิบาย ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับแนว

ทางการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน 



33 
 

 กลุ่มท่ี 1 เรื่อง ปัญหาภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันในขณะเดินทางสัญจร 
 กลุ่มท่ี 2 เรื่อง ปัญหาภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันในสถานศึกษา 
 กลุ่มท่ี 3 เรื่อง ปัญหาภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันซึ่งสืบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
2. แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันส่งตัวแทนออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามประเด็นที่ก าหนด โดยให้

เพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว และครูให้ความรู้และค าแนะน า
เพ่ิมเติม 

 
ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น ดังรายละเอียดในหนังสือ

เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 นอกเวลาเรียน โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด   
 
ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้

โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
 
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพข่าวหรือเหตุการณ์ภัยอันตรายและสถานการณ์ท่ีคับขัน 
 2. ภาพจ าลองแนวทางการใช้ทักษะชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยอันตรายและ
สถานการณ์ท่ีคับขัน 

3. ใบกิจกรรม เรื่อง ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
 4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับ 

- ความหมายของค าท่ี
เกี่ยวข้องกับทักษะ
ชีวิตในการป้องกัน
อันตรายและ
สถานการณ์ที่คับขัน 

- แนวทางการใช้ทักษะ
ชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหา
และผลกระทบที่เกิด
จากภัยอันตรายและ
สถานการณ์ที่คับขัน 

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

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
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วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• 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 
 
 
11. บันทึกหลังสอน 
 ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
 
                             ลงชื่อ ................................................... ผู้สอน 

                        (นางอริสา  สินธุ) 



35 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

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

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

 
 
 

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

 
 

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

                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 


