
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.2 ทักษะชีวิต  เรื่อง ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน (ต่อ) 
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 
 สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลและให้ความช่วย เหลือ
ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในการก ากับดูแล
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานบางหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ของภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ให้การดูแลและช่วยเหลือบริการประชาชน
ในกรณีการเกิดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยอันตรายและสถานการณ์ท่ีคับขัน (ต่อ) 
 แหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอันตรายและสถานการณ์ที่คับขันอย่างถูกต้องได้ (K, P) 
 2. เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยอันตรายและ
สถานการณ์ท่ีคับขันกับผู้อื่นด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 
 3. สื่อสารเพ่ืออธิบายถึงแหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน
อย่างถูกต้องได้ (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 2-3 คน ผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตอบค าถามและแสดง
ความคิดเห็น ตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา โดยครูเฉลยแนวค าตอบที่ถูกต้องและแสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 3. ครูให้นักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง แหล่งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยอันตรายและ
สถานการณ์ท่ีคับขัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ความรู้เรื่อง ทักษะชีวิตในการป้องกันอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน ในหัวข้อแหล่งขอรับ

ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในประเด็นที่สงสัยและสนใจเพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์และตอบค าถาม ลงในแบบบันทึกผล ดัง

รายละเอียดในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 โดยใช้เวลาตามที่ครูก าหนด 
ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนผลัดเปลี่ยนกันออกมาน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมให้เพ่ือน ๆ ฟังหน้า

ชั้นเรียน โดยครูให้ความรู้และค าแนะน าเพิ่มเติม   
ขั้นที่ 5 สรุปความรู้ 
1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน แล้วให้นักเรียนบันทึก

ความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก 
2. นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย 
 2. ใบกิจกรรม เรื่อง วิเคราะห์และตอบค าถาม 
 3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2  
 
10. การวัดและประเมิน 
 ด้านความรู้ (K) 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• ซักถามความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ขอรับความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบภัยอันตรายและ
สถานการณ์ที่คับขัน 

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

• ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 

• ตรวจสอบความถูกต้องใน
การปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์
และตอบค าถาม 

• รูปแบบของกิจกรรมตามที่
ระบุในหนังสือเรียน รายวิชา
พ้ืนฐาน สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.2 

• ตามดุลยพินิจของครู 

• การทดสอบความรู้หลังการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิต
ปลอดภัย 

• แบบทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย 

• ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 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 


